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BAB 5 

KESIMPULAN dan SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di obyek wisata Hutan 

Tinjomoyo, Kota Semarang sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan wisatawan setuju terhadap indikator persepsi dari obyek wisata 

Hutan Tinjomoyo dengan nilai rata-rata 2.95. Dalam setiap indikator memiliki 

peran penting tersendiri dalam menentukan persepsi wisatawan obyek wisata 

Hutan Tinjomoyo, rata-rata dari indikator daya tarik 2.99, fasilitas 2.76, 

infrastruktur 2.89, transportasi 2.92 dan ramah-tamah 3.21 termasuk dalam 

kategori setuju dengan rentang rata-rata 2.51-3.25. 

2. Hutan Tinjomoyo merupakan obyek wisata alam yang menawarkan kondisi, 

keaslian, atraksi dan nuansa alam sebagai daya tarik dari obyek wisata yang 

membuat tempat yang cocok untuk rekreasi. Sebagian besar pengunjung dari 

obyek wisata Hutan Tinjomoyo merupakan anak muda dengan rentang usia 17-21 

tahun dan sifat kunjungannya tidak hanya sendiri, ini membuat obyek wisata 

Hutan Tinjomoyo bukan merupakan tempat rekreasi yang lebih pada kebutuhan 

pribadi. Kunjungan Bersama teman merupakan promosi langsung yang dilakukan 

oleh wisatawan terhadap obyek wisata Hutan Tinjomoyo. Hal ini membuat obyek 

wisata memiliki citra baik yang membuat wisatawan ingin merekomendasikan 

atau mengajak teman untuk berwisata, terutama apabila terdapat acara besar di 

obyek wisata Hutan Tinjomoyo. Sehingga untuk mempermudah wisatawan untuk 

mendapatkan tiket, perlu terdapat tempat distribusi tiket yang membuat wisatawan 

tidak kesusahan untuk mendapatkannya. 

 

5.2. SARAN 

Maka pengembangan strategi Obyek Wisata Hutan Tinjomoyo adalah : 

1. Memanfaatkan keadaan dan kondisi lingkungan yang sesuai dengan alam untuk 

menciptakan destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan. Misalnya dapat 
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membuat  salah satunya merupakan fasilitas yang sesuai dengan tema obyek wisata 

yaitu alam dan juga dapat digunakan sebagai obyek foto, misalnya rumah pohon, 

sarang burung raksasa, taman tanaman dll yang dapat memanfaatkan kondisi alam 

Hutan Tinjomoyo. 

2. Mengevaluasi kembali fungsi dan status kawasan menjadi model kawasan yang 

memberikan manfaat terhadap obyek wisata Hutan Tinjomoyo dan masyarakat. 

3. Membangun kesamaan persepsi dan konsep pengembangan obyek wisata Hutan 

Tinjomoyo dengan wisatawan. 

4. Dalam meningkatkan fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana obyek 

wisatawan Hutan Tinjomoyo dapat dilakukan dengan cara berkerja sama dengan 

investor. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung karena 

yang ditawarkan tidak hanya obyek wisata Hutan Tinjomoyo saja, tetapi juga dari 

sisi investor. 

5. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan obyek wisata Hutan 

Tinjomoyo dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk 

pengembangan obyek wisata. 

6. Meningkatan peran masyarakat dan wisatawan lainnya dalam menjaga keaslian, 

keindahan dan kelestarian lingkungan obyek wisata Hutan Tinjomoyo. Misalnya, 

keterlibatan dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dapat dilakukan dengan 

memberikan tanda peringatan atau kalimat persuasif yang mudah di baca dan 

diartikan oleh masyarakat maupun wisatawan yang ada di obyek wisata Hutan 

Tinjomoyo. Hal ini perlu di ditambah pada beberapa tempat yang sering digunakan 

oleh masyarakat maupun wisatawan dalam menghabiskan waktunya di obyek 

wisata Hutan Tinjomoyo. 

7. Kerjasama sama dengan wisatawan dalam pengembangan dan promosi untuk 

menarik minat masyarakat terhadap obyek wisata Hutan Tinjomoyo, misalnya 

dapat dengan memberikan penawaran yang menarik berupa diskon kepada 

wisatawan untuk melakukan postingan di sosial media. 

 


