
67 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Menurut persepsi wisatawan domestik Umbul Sidomukti, product yang 

meliputi attraction, amenities sudah baik. Namun pada anciliary dan accessibility 

wisatawan merasa kurang baik. Pada anciliary dikarenakan fasilitas tambahan hanya 

menyediakan 1 SPBU dan 1 mesin atm bank BRI. Pada accessibility dikarenakan 

kondisi jalan menuju Umbul Sidomukti terdapat jalan yang rusak, tanjakan, tikungan 

yang tajam, serta jalan yang sempit. Pada price, place, promotion, dan people yang 

berjalan di kawasan objek wisata Umbul Sidomukti sudah tergolong baik karena 

wisatawan sudah merasa nyaman ketika berkunjung ke Umbul Sidomukti. 

2. Packaging dan partnership yang berjalan di kawasan Umbul Sidomukti 

masih terbilang kurang baik karena belum terjalin partnership namun pihak PT Ghina 

Ardana Dirgantara meminta corporate rate dan packaging yang dilakukan pihak PT 

Ghina Ardana Dirgantara sebagai tour dan agent yang bergabung dalam Asita hanya 

menunggu permintaan dari wisatawan sehingga tidak memprioritaskan Umbul 

Sidomukti sebagai tempat tujuan tour tersebut. 

3. Programming, positioning, dan planning yang berjalan di kawasan objek 

wisata Umbul Sidomukti dengan pihak pemerintah Kabupaten Semarang bisa dibilang 

kurang baik karena hanya berfokus dalam promosi objek wisata Umbul Sidomukti, 

karena Umbul Sidomukti kepunyaan pihak swasta yaitu PT Panorama Agro Sidomukti 
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jadi pihak pemerintah Kabupaten Semarang tidak bisa melakukan programming, 

positioning, dan planning di kawasan objek wisata Umbul Sidomukti. 

 

5.2 SARAN 

Saran yang dapat diberikan untuk menjadikan objek wisata Umbul Sidomukti 

agar menjadi lebih baik adalah sebagai berikut: 

1. Product pada accessibility mendapatkan saran perlebaran dan perbaikan 

jalan. Namun dilihat jalan untuk menuju Umbul Sidomukti yang sempit tidak 

memungkinkan perlebaran jalan maka yang perlu dilakukan mencari jalan alternatif 

ketika masuk dan keluar. Jadi seluruh jalan terpisah tidak akan terjadi berpapasan 

dengan dua mobil. Pada anciliary mendapatkan saran penambahan jumlah ATM 

karena pada saat ini ATM yang tersedia hanya bank BRI, disarankan penambahan 

ATM pada bank yang sebagian besar banyak digunakan seperti contohnya bank 

mandiri atau bank bca.  

2. Place memerlukan pemeliharan yang terawat karena berdasarkan data 

responden terbanyak adalah responden perempuan dengan usia < 40 tahun dengan 

begini banyak responden perempuan yang mengunjungi yang sebagian besar 

perempuan akan melakukan selfie di objek wisata Umbul Sidomukti yang nantinya 

akan di post pada sosial media. 

3. Promotion dengan melihat data responden banyak responden yang 

mengetahui Umbul Sidomukti melalui sosial media dengan usia < 40 tahun maka 

promotion yang dilakukan pengelola Umbul Sidomukti bisa dengan media sosial 

seperti contohnya mengadakan lomba berfoto yang bertempat di Umbul Sidomukti 
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dan foto tersebut di post dalam sosial media dan diberikan hashtag Umbul Sidomukti. 

Pengelola Umbul Sidomukti juga bisa melakukan pemasangan iklan di sosial media. 

4. People dengan melihat potensi wisatawan yang datang pada saat hari libur 

yang ramai maka pengelola Umbul Sidomukti memerlukan penambahan karyawan 

pada bagian restoran dengan memperkerjakan karyawan paruh waktu dengan begitu 

pengelola Umbul Sidomukti hanya membutuhkan karyawan paruh waktu pada saat 

kunjungan wisatawan melonjak tinggi. 

5. Packaging berdasarkan data responden mengenai dengan siapa responden 

mengunjungi Umbul Sidomukti banyak yang mengatakan bersama keluarga. Maka 

dapat disarankan packaging untuk keluarga dengan melakukan agenda outbond.  


