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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan mengenai 

Analisis Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten 

Kuantan Singingi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran yang 

diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi pihak yang terlibat, khususnya Dinas 

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan untuk 

menganalisis pengembangan objek wisata air terjun guruh gemurai kabupaten 

kuantan singing, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1.   Dilihat dari 5 indikator unsur pokok pengembangan pariwisata, 

pengembangan yang terjadi pada Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai 

masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya potensi potensi dari 

Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai yang tidak terkelolah dengan benar, 

baik itu potensi lingkungan sekitarnya maupun potensi dari Air Terjun itu 

sendiri. Bahkan instrument pendukung pada air tejun yang berupa sarana dan 

prasarana juga tidak terawat, padahal sarana dan prasarana merupakan objek 

vital yang harus diubah jika ingin melakukan pengembangan dalam suatu 

objek wisata, tetapi walaupun demikian Dinas Kebudayaan Pariwisata 
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Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan tugasnya dengan menyediakan 

infrastruktur walaupun kendala terbesar terdapat pada dana yang belum turun 

dari Pemerintah Kota Kabupaten Kuantan Singingi untuk pengelolaan, 

pengawasan dan keamaan disekitar Air Terjun Guruh Gemurai. 

6.2 Saran 

1. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga lebih 

difokuskan pada bidang promosi dan sarana prasarana agar Objek Wisata Air 

Terjun Guruh Gemurai dikenal masyarakat luas dan didukung dengan fasilitas 

yang memadai baik seperti home stay yang membuat wisatwan nyaman 

sehingga mengundang wisatawan local, nasional maupun mancanegara. 

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk medukung penuh dan bersama sama 

berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan kawasan 

Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai sehingga siapapun yang datang ke 

lokasi wisata tersebut puas dengan kunjungannya, sehingga kemungkinan 

peningkatan kunjungan wisatawan semakin meningkat. 

3. Untuk pemerintah terutama Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga diharapkan lebih memperhatikan anggaran biaya perawatan agar 

pembangunan fasilitas-fasilitas yang sudah ada menjadi tidak sia-sia. 

4. Dan diharapkan kepada Dinas Pariwisata dapat berkolaborasi dengan dinas-

dinas lain, misalnya dengan dinas pendidikan dengan mengajak murid murid 

untuk melakukan studi banding ke Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai. 
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Dengan dinas perdagangan dengan melakukan penjualan souvenir souvenir 

seperti yang biasa selalu dibeli wisatawan ketika berlibur ke Sumatra Barat. 

5. Diharapkan agar dapat memberikan kesempatan bagi investor investor luar 

dalam pengelolaan Air Terjun Guruh Gemurai agar pengembangan yang 

terjadi dapat merata dalam berbagai aspek. 


