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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah penulis 

uraikan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hadirnya wisata Sukageri View mampu berperan dalam 

meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa, hal ini dibuktikan 

dengan jumlah penerimaan pendapatan dari sektor wisata Sukageri 

View yang selalu meningkat dan mampu menutupi defisit dari 

jenis usaha lain yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Cisantana 

Melalui BUMDes. 

2. Hadirnya wisata Sukageri View mampu berperan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cisantana, diukur 

dari indikator kesejahteraan masyarakat melalui Indeks 

Pembangunan Manusi (IPM), masyarakat Desa Cisantana 

kesejahteraanya meningkat dengan adanya wisata Sukageri View 

dibuktikan dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan daya beli 

masyarakat. Namun dengan itu kesejahteraan belum menyasar 

semua kalangan, artinya masih ada masyarakat yang belum 

terdampak langsung oleh wisata, maka dari itu erlu adanya 

sinergitas antara pengelola wisata, Pemerintah Desa, dan 

masyarakat sekitar untuk bisa membangun ekonomi mandiri untuk 

semua kalangan masyarakat. 

3. Kekuatan wisata Sukageri View terletak pada keindahan alamnya 

yang masih asri, kelemahannya terletak pada lahan yang masih 

gersang, peluangnya wisata ini menyajikan wisata keluarga yang 

ramah lingkungan, ancama terbesarnya karena banyaknya wisata 

baru yang lahir di Desa Cisantana. Strategi yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan wisata ini berdasarkan analisis IFAS dan EFAS 

adalah strategi SO, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan dan 
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peluang untuk memperoleh keuntungan. Salah satunya adalah 

dengan terus menjaga dan memelihara keindahan alam yang ada di 

Wisata Sukageri View. 

B. Saran 

 Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukakan terkait dengan 

Peranan Wisata Sukageri View Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Pemerintah Desa dan Kesejahteraan Masayarakat Desa Cisantana, Penulis 

mencoba memberikan masukan/sarang yang nantinya bisa dimanfaatkan 

oleh semua pihak yang terkait dengan wisata ini, adapun saran dari penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pengelola wisata sukageri view, wisata sukageri view sudah 

mempunyai daya tarik yang sangat kuat yaitu berupa keindahan 

alam yang asri, maka dari itu diharapkan bagi pengelola untuk 

selalu menjaga keasrian alam di wisata sukageri view, terus 

melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan 

inovasi-inovasi baru sebagai daya tarik pendukungnya, serta terus 

memberikan pelayanan terbaik untuk wisatawan yang datang ke 

sukageri view. Selain itu pengelola wisata sukageri view harus 

terus memberikan akses seluas-luasnya untuk masyarakat lokal 

Desa Cisantana untuk ikut serta membangun usaha ekonomi 

mandiri di wisata sukageri view seperti berdagang dan menjadi 

pengelola 

2. Bagi Pemerintah Desa Cisantana diharap kan untuk terus 

memberikan dukungannya baik berupa bantuan finasial, pelatihan, 

atau program khusus ke wisata sukageri view agar wisata ini terus 

berkembang dan mampu bersaing dengan wisata lain yang 

sekarang sudah menjamur di Desa Cisantana 

3. Bagi masyarakat lokal diharapkan terus mempertahankan kearifan 

lokal yang ada serta lebih terbuka lagi dengan hadirnya wisata 

sukageri view, agar nantinya bisa berkolaborasi dengan semua 
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pihak yang terkait dengan wisata sukageri view untuk membangun 

usaha ekonomi mandiri dan mengembangkan wisata sukageri view 

4. Bagi Pengunjung diharapkan bisa menjaga apa yang sudah ada di 

wisata sukageri view dengan tidak merusak sarana dan prasarana 

yang sudah ada, tidak mencemari lingkungan dengan membuang 

sampah pada tempatnya, serta menjaga tingkah laku dengan terus 

bertingkah laku yang baik selama berada di wisata sukageri view 

5.  Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan destinasi 

wisata sukageri view diharapkan hasil penelitian bisa dimanfaat 

kan dengan sebaik mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


