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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Kualitas produk wisata di kawasan wisata makam Bung Karno sebagian besar 

kondisi eksistingnya sudah sesuai dengan teori/kebijakan yang sudah ada. Namun 

masih terdapat beberapa produk wisata yang belum sesuai dengan teori/kebijakan 

antara lain: 

- Pada pedestrian kawasan wisata makam Bung Karno terdapat pertokoan yang 

memajang barang dagangannya seperti baju dan souvenir-souvenir melampaui 

pedestrian. Terdapat pula pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang 

pedestrian. Akibatnya tersebut pengunjung menjadi kesulitan berjalan di 

pedestrian karena terhalang oleh pedagang kaki lima (PKL) barang dagangan 

pemilik toko yang memajang barang-barangnya melampaui pedestrian. 

- Pada kebun binatang mini dari segi perawatan dan pengembangan yang masih 

kurang pada binatang dan kebun binatang mini tersebut, maka perlu adanya 

perbaikan pada kebun binatang mini agar menigkatkan daya tarik pengunjung 

kawasan wisata makam Bung Karno. 

- Adanya layar tancap tidak sesuai dengan wisata budaya yang ada di kawasan 

wisata makam Bung Karno karena layar tancap tersebut menyajikan film-film 

yang tidak ada unsur sejarah/budaya. 

- Kondisi eksisting ruang parkir di kawasan wisata makam Bung karno masih ada 

yang tidak sesuai dengan teori/kebijakan karena masih ada parkir on street di 

kawasan wisata makam Bung Karno dan hal tersebut mengganggu kenyamanan 

pengunjung kawasan wisata. 

2. Rekomendasi peningkatan kualitas produk wisata di kawasan wisata makam Bung 

Karno sesuai dengan prioritas yang didasarkan pada diagram kano yang telah 

dikembangkan. 

Tabel 5. 1 Rekomendasi Peningkatan Kualitas Produk Wisata di Kawasan Wisata 

Makam Bung Karno 
Kategori I-S Kategori Kano Rekomendasi 

Excellent Attractive 1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas becak wisata yang 

menjadi daya tarik pengunjung kawasan wisata makam Bung 

Karno 

  2. Mempertahankan adanya museum 

  3. Mempertahankan adanya perpustakaan 

  4. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas rumah makan yang 

menjual makanan/minuman khas daerah wisata 
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Kategori I-S Kategori Kano Rekomendasi 

  5. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pasar wisata yang 

menjadi daya tarik wisatawan 

  6. Mempertahankan adanya ruang parkir yang tersedia di Jl. Ir. 

Soekarno 
  7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas adanya 

amphitheatre 

  8. Memprtahankan dan meningkatkan kualitas fasilitas tempat 

bermain 

 One-

dimensional 

1. Mempertahankan adanya becak wisata yang menjadi alat 

transportasi yang tersedia di kawasan wisata makam Bung Karno 

  2. Mempertahankan adanya rumah makan 

  3. Mempertahankan adanya pasar wisata 

  4. Mempertahankan adanya Pusat Informasi Pariwisata dan 

Perdagangan (PIPP) 

  5. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lokasi khusus 

pedagang kaki lima (pkl) 

  6. Mempertahankan adanya petugas kebersihan di kawasan wisata 
makam Bung Karno 

  7. Mempertahankan adanya pos jaga/satpam yang ada di kawasan 

wisata makam Bung Karno 

 Must be 1. Mempertahankan adanya kegiatan berziarah 

  2. Mempertahankan adanya ruang parkir di PIPP 

  3. Mempertahankan adanya ruang parkir di area makam Bung 

Karno 

  4. Mempertahankan fasilitas umum (toilet) 

  5. Mempertahankan fasilitas umum (Masjid/Mushola) 

To be 

improved 

Attractive 1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pedagang kaki lima 

(pkl) yang menjadi daya tarik wisatawan 

- Memindahkan PKL pada lokasi khusus PKL yang ada di 

kawasan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) 
  2. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pertokoan yang 

menjual souvenir/oleh-oleh khas daerah wisata yang menjadi 

daya tarik wisatawan 

- Penataan pertokoan yang menjual barang dagangannya 

hingga melampaui pedestrian 

  3. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pedagang kaki lima 

(pkl) 

- Memindahkan PKL pada lokasi khusus PKL yang ada di 

kawasan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) 

 One-

dimensional 

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pertokoan yang 

menjual souvenir/oleh-oleh 

- Penataan pertokoan yang menjual barang dagangannya hingga 
melampaui pedestrian 

  2. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pedestrian yang ada 

di kawasan wisata makam Bung Karno 

- Memindahkan PKL yang ada di sepanjang trotoar pada lokasi 

khusus PKL yang ada di kawasan Pusat Informasi Pariwisata 

dan Perdagangan (PIPP) dsn enataan pertokoan yang menjual 

barang dagangannya hingga melampaui pedestrian 

 Care Free 1. Memindahkan pedagang kaki lima (pkl) yang berada di trotoar ke 

lokasi khusus pedagang kaki lima (pkl) 

  2. Penataan pertokoan yang menjual /oleh-oleh khas daerah 

kawasan wisata hingga melampaui pedestrian 

Surplus Attractive 1. Mempertahankan adanya pedagang kaki lima (pkl) yang menjual 

bunga untuk berziarah 

 Care Free 1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas fasilitas penginapan 

di kawasan wisata makam Bung Karno 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kawasan wisata makam Bung Karno 

terdapat beberapa saran berkenaan dengan penelitian “Peningkatan Kualitas Produk Wisata di 

Kawasan Wisata Makam Bung Karno” yakni sebagai berikut: 

1. Diperlukan kajian lanjutan mengenai aspek tapak dan persepsi pelaku wisata 

2. Di perlukan kajian lanjutan mengenai behavior map agar perencanaan lebih mendetail 

3. Diperlukan kajian lanjutan mengenai desain pertokoan yang berada di kawasan wisata 

makam Bung Karno 

 


