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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uraian data dan menganalisa mengenai 

Pengembangan Fasilitas Makam Dewi Sekardadu di Kabupaten Sidoarjo, 

yaitu pengembangan berupa penambahan beberapa fasilitas sesuai 

kebutuhan. Hal ini dikarenakan pengunjung yang meningkat dan tidak 

sesuai dengan kapasitas bangunan, sehingga sebagian pengunjung harus 

berziarah di luar bangunan karena tidak mendapatkan tempat. Mengingat 

pengunjung meningkat sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir ini 

sehingga pengembangan Cagar Budaya Makam Dewi Sekardadu di 

Kabupaten Sidoarjo sangat di butuhkan, karena hal ini berkaitan dengan 

beberapa saran dari penulis :  

1. Perlunya mengembangkan Cagar Budaya Makam Dewi Sekardadu 

agar dapat menampung lonjakan jumlah pengunjung yang terus 

menerus bertambah. Sehingga Terwujudnya sarana-prasana yang 

layak, tertata rapi, indah serta pelayanan yang nyaman untuk 

mendukung lancarnya aktifitas di lokasi Cagar Budaya Makam Dewi 

Sekardadu. 

2. Perlunya menciptakan fasilitas penunjang yang sesuai kebutuhan dan 

standart kapasitas pada bangunan Cagar Budaya Makam Dewi 

Sekardadu. 

3. Perlunya penambahan fasilitas umum seperti area parkir pada lokasi 

Makam Dewi Sekardadu yang mencukupi sehingga pengunjung tidak 

lagi parkir di pinggir jalan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi 

Makam Dewi Sekardadu agar pengunjung lebih mudah dalam 

menjangku lokasi. 

 

Sehingga manfaat dari Pengembangan Cagar Budaya Makam Dewi 

Sekardadu adalah menjadikan Cagar Budaya Makam Dewi Sekardadu 

sebagai salah satu objek wisata religi di Kabupaten Sidoarjo dan 

memberikan fasilitas yang layak dan yang memadai bagi para pengunjung, 

Sehingga sesuai Visi “Terwujudnya sarana-prasana yang layak, tertata 

rapi, indah serta pelayanan yang nyaman untuk mendukung lancarnya 
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aktifitas di kawasan objek wisata religi Cagar Budaya Makam Dewi 

Sekardadu.” 

 

5.2 REKOMENDASI 

5.2.1 Peningkatan Daya Saing Pariwisata 

- Rerata Jumlah Pengunjung 

- Rerata lama kunjungan 

- Survey kepuasan pengunjung 

5.2.2 Keberpihakan Pemda 

- Adanya regulasi tepat sesuai hasil “model perlindungan 

dan pengembangan” yang spesifik dan lengkap 

- Penegakan regulasi 

- Keberpihakan (alokasi) anggaran : berupa kegiatan dan / 

atau pengembalian penerimaan retribusi untuk 

pemeliharaan sarpras 

- Perluasan fungsi kawasan wisata : tidak hanya sebagai 

tempat berziarah namun juga sebagai objek wisata 

religi, wisata pendidikan, dan wisata keluarga. 

5.2.3 Masyarakat 

- Kemauan untuk berziarah, sebagai tujuan beribadah 

- Menjunjung tinggi sejarah 

5.2.4 Pedagang lokal yang berdaya 

- Mampu mengembangkan produksi lokal 

- Selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan  

5.2.5 Pemasok yang berkualitas 

- Stabilitas jaminan kualitas dan kuantitas pasokan  

- Pemasok selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan 
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