
BAB VI 

PENUTUP 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan realisasi kunjungan wisatawan terhadap objek wisata di 

Kabupaten Ngada mengalami peningkatan dilihat dari enam tahun terakhir 

yakni tahun 2010 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 40.286 jiwa, tahun 

2011 sebanyak 40.602 jiwa, tahun 2012 sebanyak 66.039 jiwa, tahun 2013 

sebanyak 61.539 jiwa, tahun 2014 sebanyak 68.355 jiwa, tahun 2015 sebanyak 

81.336 jiwa dan tahun 2016 sebanyak 91.182 jiwa. Jumlah wisatawan yang 

berkunjung mengalami peningkatan yang sangat drastis hal ini dipengaruhi 

oleh perkembangan akomodasi penginapan/perhotelan,rumah makan, 

transportasi, infrastruktur dan keramahtamahan yang semakin berkembang 

karena adanya kenyamanan dari setiap wisatawan/pengunjung. 

2. Langkah-langkah dan strategi yang digunakan dalam pengembangan industri 

pariwisata di Kabupaten Ngada, yaitu : 

a. Perluasan akses dan peningkatan kualitas pariwisata dan infrastruktur 

b. Mengatur dan mengembangkan pelayanan transportasi terkait dengan 

pengembangan wilayah dan kemudahan distribusi barang dan jasa dalam 

kota maupun daerah sekitarnya dengan didukung sarana dan prasarana 

yang memadai. 

c. Meningkatkan pelayanan prima pada fasilitas listrik dan komunikasi. 



d. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan air bersih dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang berwawasan  

e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan kebebasan 

berkreasi dalam seni dan budaya daerah 

f. Mengembangkan kegiatan olahraga sebagai sarana mendorong 

pertumbuhan wisata olahraga 

g. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam menghadapi 

era globalisasi dan untuk mengelola potensi sumber daya alam pada 

pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. 

h. Menyediakan informasi yang rinci dan mudah diakses 

i. Gelar sosialisasi dan event-event kebudayaan dalam rangka menanamkan 

pola pikir cinta budaya lokal 

j. Merehabilitasi dan mengendalikan kawasan hutan secara terpadu dan 

berbasis partisipasi masyarakat 

k. Penyusunan penataan ruang kawasan pertanian dan kawasan wisata. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan 

penulis yaitu : 

1. Adanya perhatian dari pemerintah da masyarakat setempat pada fasilitas 

yang ada di Kabupaten Ngada sehingga dapat menarik minat dari 

wistawan yang berkunjung. 



2. Tetap dan menjaga dan melestarikan tempat wisata yang terdapat di 

Kabupaten Ngada sehingga dapat meningkatkan wisatawan yang 

berkunjung yang dapat berdampak pada pertumbuhan industri pariwisata 

di Kabupaten Ngada. 

3. Mengingat banyaknya kekurangan dalam hal sarana/ prasarana wisata, 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada perlu melakukan 

perbaikan dan penambahan secepat-cepatnya agar wisatawan lebih 

nyaman dalam berwisata.  

4. Walaupun jumlah wisatawan setiap tahun selalu meningkat, namun bagian 

promosi perlu mengadakan program promosi yang lebih inovatif dan 

kreatif, seperti menyelenggarakan suatu paket wisata khusus di Kabupaten 

Ngada, serta meningkatkkan promosi melalui internet terutama promosi 

objek wisata, minat khusus yang memiliki keunggulan komparatif yang 

lebih tinggi. 
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