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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Menurut persepsi wisatawan domestik Candi Gedong Songo, product 

yang meliputi atraksi, aksesbilitas, sarana dan prasarana serta sarana 

dan prasana tambahan, price, place, promotion dan people yang 

berjalan di kawasan obyek wisata Candi Gedong Songo sudah 

tergolong baik karena wisatawan sudah merasa nyaman ketika 

berkunjung di Candi Gedong Songo dan mudah mendapatkan informasi 

mengenai obyek wisata tersebut. Namun masih ada kekurangan di 

beberapa titik, seperti product yang berkaitan dengan atraksi dimana 

bahan bangunan baru yang tidak sesuai dengan bahan bangunan lama, 

aksesbilitas dimana kondisi jalan menuju obyek wisata masih curam 

serta tingkungan yang tajam selain itu jalan hanya cukup untuk 2 jalur 

saja, sarana dan prasarana tambahan dimana jenis ATM yang ada hanya 

1 jenis saja dan mengenai place dimana kondisi kamar mandi masih ada 

yang belum dipelihara dengan baik dan belum memadai, serta 

pelayanan yang diberikan ke wisatawan masih kurang dalam 

penyediaan tourguide. 

2. Packaging dan partnership yang berjalan di kawasan obyek wisata 

Candi Gedong Songo masih terbilang kurang baik karena belum terjalin 

kerjasama (partnership) dan packaging dengan pihak terkait seperti 
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PHRI Kabupaten Semarang  dan asosiasi biro perjalanan (ASHITA) 

Semarang, dari pihak PHRI tidak begitu serius dalam mengembangkan 

obyek wisata Candi Gedong Songo sedangkan biro perjalanan 

(ASHITA) hanya menunggu permintaan dari pelanggan sehingga tidak 

memprioritas Candi Gedong Songo sebagai tempat tujuan tour tersebut. 

3. Programming, positioning dan planing yang berjalan di kawasan obyek 

wisata Candi Gedong Songo dengan pihak pemerintah Kabupaten 

Semarang maupun provinsi Jawa Tengah hanya terfokus dalam 

pengembangan serta pemeliharaan obyek wisata Candi Gedong Songo, 

sehingga semua dana dilimpahkan untuk itu sedangkan program untuk 

mengembangkan pemasaran seperti mengadakan event di obyek wisata 

masih kurang maksimal karena tidak adanya dana. 

4. Saran yang diberikan untuk product, price, place, promotion serta 

people secara keseluruhan membutuhkan peningkatan agar menjadi 

lebih baik, karena masih belum maksimal dalam memberikan segala 

sesuatunya untuk wisatawan. 

 

5.2 SARAN 

Saran yang dapat diberikan untuk menjadikan obyek wisata Candi Gedong 

Songo agar menjadi lebih baik adalah sebagai berikut : 

1. Candi Gedong Songo memiliki potensi wisata yang cukup besar dan 

termasuk salah satu obyek wisata yang tak pernah sepi dari tujuan 

wisatawan ketika hari libur/weekend, sudah bagus dengan pembangunan 
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dan pemeliharaan yang terus dilakukan untuk memperbaiki Candi Gedong 

Songo namun pemerintah sebaiknya mulai membuat anggaran dana lebih 

untuk melakukan pengenalan Candi Gedong Songo terhadap masyarakat 

luas atau bisa juga mulai bekerjasama dengan biro perjalanan dan PHRI 

dalam mengembangkan obyek wisata Candi Gedong Songo dengan cara 

membuat event bersama mengingat pemerintah mempunyai dana yang 

minim untuk melakukan event.  

2. Dilihat dari sisi pembangunan untuk mengembangkan obyek wisata Candi 

Gedong Songo yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan semua 

kondisi kamar mandi yang ada di area obyek wisata Candi Gedong Songo 

sehingga yang dipelihara tidak hanya beberapa kamar mandi saja serta 

menambah jumlah kamar mandi mengingat wisatawan yang datang tidak 

sedikit, terkait dengan jumlah wisatawan yang datang tidak sedikit oleh 

karena itu penambahan tourguide diperlukan selain itu lebih 

memperhatikan bangunan baru, namun perlu dikaji apakah pembangunan 

akan mengurangi nilai budaya atau tidak  
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