BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya yang terkait dengan peran obyek wisata Bukit Teletubbies dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat Sumberasri Nglegok Blitar. Maka dapat
ditarik kesimpulan:
1. Dapat diketahui pengelolaan pada obyek wisata ini berbasis masyarakat,
tetapi bukan berarti tanpa pengawasan dari pengelola. Pengelolaan
menggunakan menggunakan prinsip POAC (Planning, Organizing,
Actuating

dan

Controlling).

Perencanaan,

pembagian

tugas

dan

pelaksanaan dilakukan sesuai dengan posisi masing-masing seksi, pihak
pengelola tetap mengawasi segala kegiatan yang ada di wisata tersebut
untuk mengontrol segala aktivitas yang ada. Bukan hanya pengawasan
saja, pengelola dan masyarakat juga dituntut untuk terus kreatif dan
inovatif menjaga eksistensi tempat wisata ini agar tidak kalah saing
dengan wisata-wisata lain. Salah satunya dengan cara pengembangan atau
perbaikan sarana dan prasarana. Promosi juga sangat diperlukan untuk
mengenalkan tempat wisata ini ke khalayak lebih luas.
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2. Potensi alam yang dimiliki obyek wisata Bukit Teletubbies cukup baik
dengan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk khas
pedesaan. Terdapat kebun nanas yang rapi berbentuk buki-bukit kecil
yang dipandang dari kejauhan mirip tempat bermain teletubbies. Bukan
hanya itu saja Desa Sumberasri juga memiliki buah unggulan yaitu buah
nanas dan buah durian. Obyek wisata Bukit Teletubbies juga memiliki
potensi manusia atau SDM yang baik, terbukti dengan partisipasi
masyarakat dalam mengelola obyek wisata dengan mendirikan warungwarung untuk ikut serta dalam industri pariwisata sebagai pedagang, juga
menjual jasa seperti ojek, parkir dan fotografer.
3. Sektor pariwisata Bukit Teletubbies ini dapat dikatakan memiliki peran
yang sangat penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Rata-rata
masyarakat sekitar lokasi obyek wisata Bukit Teletubbies melakukan
kegiatan ekonomi di wisata ini, seperti menjadi pekerja wisata Bukit
Teletubbies, 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 dan buruh kebun. Setelah adanya wisata ini yang
sebelumnya menjadi petani kini dapat membuka usaha tambahan sebagai
pedagang, jadi pendapatan keluarga dapat meningkat dengan adanya
wisata ini. Maka dapat disimpulkan dengan adanya obyek wisata ini
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memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Sumberasri,
masyarakat bisa memperbaiki kehidupan dari bekerja di berbagai sentra
bisnis yang ada di obyek wisata Bukit Teletubbies.

B. Saran
Berdasarkan penelitian diatas dapat diajukan beberapa saran kepada
pengelola sebagai berikut :
1. Bagi pengelola obyek wisata sebaiknya menambah sarana dan prasarana bagi
masyarakat untuk bisa membuka kegiatan usaha di objek wisata dan
memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan agar dapat menarik
minat wisatawan untuk berkunjung.
2. Hendaknya selalu memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi
pengelolaannya, terutama saat pelaksanaan dikarenakan jika pelaksanaan
tidak sesuai dengan perencanaan, maka program yang direncanakan akan siasia.
3. Perlu terus meningkatkan pelayanan umum di daerah wisata seperti
kebersihan, kenyamanan dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan jumlah
pengunjung.

