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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai bab empat sebelumya maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari segi Amenitas, Aksesbilitas Pengembangan Makam Ki 

Gede Ing Suro lebih memfokuskan kepada Perbaikan 

Insfrastruktur seperti Pembenahan jalan yang rusak, 

Pembangunan Toilet Umum, Lapangan Parkir. Dan dari segi 

kenyamanan seperti layanan informasi, pramuwisata, sikap 

masyarakat setempat, keamanan. 

2. Faktor Peluang dalam mengembangkan objek wisata religi 

Makam Ki Gede Ing Suro adanya kerja sama antara pengelola 

dan pemerintah untuk mengembangkan Makam Ki Gede Ing 

Suro, dilihat dari segi Atraksi yaitu dengan adanya kegiatan 

yang dilakukan oleh Organisasi atau Himpunan lain seperti 

tahlil atau peringatan untuk mengenang Perjuangan Ki Gede Ing 

Suro, serta dilihat dari segi Amenitas yaitu adanya peran serta 

masyarakat sekitar untuk mengembangkan dan menjaga Makam 

Ki Gede Ing Suro. Sedangkan faktor Ancaman dalam 

Mengembangkan Objek Wisata Religi Makam Ki Gede Ing 

Suro adalah dilihat dari segi Aksesbilitasnya yaitu belum adanya 

transportasi khusus yang langsung menganggkut wisatawan 

untuk berkunjung kemakam Ki Gede Ing Suro, dari segi 

Amenitasnya yaitu perilaku pengunjung yang sering kali tidak 

mentaati peraturan membuat pengelola Makam Kewalahan 

melayani pengunjung makam, serta dari segi Atraksinya dengan 

adanya kegiatan yang dimiliki makam lain membuat makam Ki 



62 
 

Gede Ing Suro kalah bersaing dalam menarik minat kunjungan 

wisatawan 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis dalam penelitian 

ini, diantaranya adalah: 

1. Berdasarkan unsur 3 A dalam mengembangkan suatu Obyek 

Pariwisata yaitu Atraksi, Amenitas, dan Aksesbilitas. Makam Ki 

Gede Ing Suro tidak memenuhi dari ketiga unsur tersebut oleh 

karena itu untuk memenuhinya diperlukan konsolidasi atau kerja 

sama antar pengelola makam dan pemerintah terkait untuk 

mengembangkan Makam Ki Gede Ing Suro agar dapat menarik 

minat kunjungan wisatawan khususnya untuk wisata religi. 

2. Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas 

penunjang lainnya sehingga membuat wisatawan merasa aman 

dan nyaman selama berkunjung ke Makam Ki Gede Ing Suro. 


