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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian analisis pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perumusan strategi pemasaran pada Disparbud Kabupaten 

Malang adalah sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan Visi, Misi, serta Rencana Strategis Disparbud Kabupaten 

Malang, tujuan dan sasaran Bidang Pemasaran adalah : 

a. Meningkatkan pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi 

wisata.  

b. Meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi dan informasi 

pariwisata  daerah  

2. Hasil analisis lingkungan eksternal dan internal dari Disparbud Kabupaten 

Malang menunjukkan bahwa skor bobot peluang lebih besar daripada 

ancaman pada lingkungan eksternalnya, dan skor bobot kekuatan lebih 

besar daripada skor bobot kelemahan pada lingkungan internalnya. 

Adapaun dari analisis matriks faktor internal eksternal, Disparbud 

Kabupaten Malang berada pada kuadran II, yang menggambarkan posisi 

tumbuh dan membangun. 

3. Berdasarkan hasil akhir dari analisis yang telah disesuaikan dengan Visi, 

Misi, rencana strategis, dan tujuan pemasaran serta penyesuaian dengan 

analisis segmenting, targeting dan positioning, maka strategi pemasaran 



117 
 

yang dapat diterapkan oleh Disparbud Kabupaten Malang antara lain : 

strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk, dan strategi 

integrasi ke belakang.  

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi 

Disparbud Kabupaten Malang demi perkembangan wisata di Kabupaten Malang 

adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu cara promosi melalui media sosial, pembuatan video 

vlog merupakan cara yang tepat. Video vlog ini nantinya akan diupload di 

media YouTube dan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan 

wisatawan ke Kabupaten Malang. 

2. Pengembangan produk dari pariwisata Kabupaten Malang dapat dilakukan 

dengan menciptakan konsep wisata Malang Kota Tua. Konsep ini akan 

menambah variasi wisata di Kabupaten Malang dan meningkatkan peluang 

bertambahnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang.  

3. Memangkas jalur birokrasi untuk pengaduan atau keluhan dari masyarakat 

dapat dilakukan oleh Disparbud Kabupaten Malang dengan cara membuat 

sistem aduan online. Sistem ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi 

Disparbud Kabupaten Malang untuk membenahi pariwisata yang ada.  

4. Membuat blue print tentang sistem pelaporan dari pelaku wisata kepada 

Disparbud Kabupaten Malang. Sistem pelaporan yang baik akan 

mempermudah Disparbud untuk mengolah data dan membuat keputusan 
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terbaik untuk pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, selain itu dengan 

sistem infomasi manajemen yang baik maka akan membuat kinerja 

Disparbud Kabupaten Malang akan semakin terarah dan fokus terhadap 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

 


