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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam hal pengelolaan wisata Koptan Ori Green ini dikelola oleh 

Koperasi Petani (KOPTAN) Jasa Tirta. Wisata Koptan Ori Green  juga 

dikelola sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan adanya 

tenaga Lifeguard dan Asuransi Personal Accident bagi pengunjung. 

Pengelolaan wisata Koptan Ori Green ini juga dikelola berdasarkan 

konsep Sapta Pesona Pariwisata yang terdiri dari aman, tertib, bersih, 

sejuk, indah, ramah dan kenangan.  

2. Pada obyek wisata Koptan Ori Green terdapat delapan sentra bisnis yaitu 

penjualan tiket masuk, tiket jasa parkir, kios kuliner, kios oleh-oleh, 

penyewaan wahana permainan, penyewaan ban dan pelampung, penitipan 

jasa loker dan jasa angkutan wisata. Adapun pada wisata Koptan Ori 

Green memiliki 15 kios bisnis yang rata-rata menjual aneka kuliner dan 

oleh-oleh. Kios bisnis yang 13 merupakan milik masyarakat dan yang 2 

adalah milik Koptan Ori Green.  

3. Sektor pariwisata Koptan Ori Green ini dapat dikatakan memiliki peran 

yang sangat penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan 

kesempatan kerja. Rata-rata masyarakat sekitar lokasi obyek wisata 
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Koptan Ori Green melakukan kegiatan ekonomi di wisata ini, seperti 

menjadi karyawan wisata Koptan Ori Green, membuka bisnis baik di 

dalam obyek wisata maupun diluar sekitar obyek wisata, dan ikut serta 

dalam membantu kegiatan parkir saat pengunjung ramai. Sebelum adanya 

obyek wisata ini masyarakat hanya bekerja sebagai petani, buruh tani dan 

kuli bangunan. Setelah adanya wisata ini yang sebelumnya menjadi petani 

kini dapat membuka usaha tambahan sebagai pedagang, jadi pendapatan 

keluarga dapat meningkat dengan adanya wisata ini. Selain itu yang 

awalnya menjadi kuli sebagian masyarakat saat ini dapat menjadi 

karyawan obyek wisata Koptan Ori Green sehingga memperoleh 

penghasilan tetap setiap bulannya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian, analisis, dan kesimpulan diatas dapat dijadikan 

saran bagi pengelola obyek wisata Koptan Ori Green, yaitu : 

1. Diharapkan untuk kedepannya ada penambahan fasilitas-fasilitas lagi 

seperti penambahan wahana permainan, penambahan spot foto, 

penambahan sarana-prasarana, dan meningkatkan mutu pelayanan.  

2. Terus mengembangkan inovasi baru dan digali lagi kuliner khas Desa 

Sendang seperti kuliner tradisonal, kopi arabika dan makanan olahan dari 

susu. Agar pengunjung lebih berkesan setelah datang ke obyek wisata 

Koptan Ori Green. 
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3. Selanjutnya saran terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan 

kesempatan kerja yaitu dengan adanya penambahan peluang kerja dan 

penambahan bisnis pada wisata ini. 

 

 

 


