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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Desa Wisata Jamu Kiringan 

dengan atraksi utama yaitu jamu dan juga fasilitas-fasilitas yan ada berupa 

homestay, musholla, joglo, air bersih memiliki potensi yang besar untuk 

menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bantul. Hanya saja masih 

terdapat kekurangan yang dimiliki oleh Desa Wisata Jamu Kiringan. Seperti 

belum adanya strategi pemasaran dan promosi yang baik dari pihak 

pengelola. 

Dalam segi pemasaran pihak pengelola belum memiliki konsep yang 

jelas dan belum dikerjakan serius dari pihak pengelola, sehingga sulit untuk 

mencapai target. Atraksi dan fasilitas pendukung yang sudah baik belum 

dimanfaatkan untuk menjadi konsep dalam mempromosikan Desa Wisata 

Jamu Kiringan. Promosi melalui media sosial maupun media elektronik 

belum dilakukan oleh pihak pengelola sehingga sulit bagi calon wisatawan 

yang ingin mencari informasi mengenai Desa Wisata Jamu Kiringan 

khususnya wisatawan yang berada di luar Kota Yogyakarta.  

B. Saran 

Dalam analisis SWOT, Desa Wisata Jamu Kiringan berada pada posisi 

kuadran 1 yang berarti posisi keberadaan Desa Wisata Jamu Kiringan sangat 

menguntungkan. Pada posisi ini strategi yang diperlukan adalah 
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menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk dapat menutupi 

kelemahan dan ancaman yang ada. Strategi yang tepat berdasarkan kuadran 

SWOT yaitu strategi Strength – Opportunity (SO) dengan rincian strategi 

sebagai berikut: 

1. Membuat Taman Toga Raksasa yang berisi berbagai jenis tanaman 

jamu 

Kegiatan menanam tanaman toga yang dilakukan masyarakat 

Dusun Kiringan merupakan salah satu kegiatan pelestarian tanaman 

obat. Semakin banyak tanaman yang ditanam dapat menjadi peluang 

yang menarik jika pengelola dapat menfaatkannya. Misalnya 

membuat taman yang sangat luas yang berisi berbagai macam 

tanaman toga hasil pelestarian masyarakat. Selain menjadi atraksi 

tambahan, taman tersebut juga dapat menjadi ikon Desa Wisata 

Jamu Kiringan. 

2. Meningkatkan kuantitas ekspor dan jaringan kerjasama internasional 

Kegiatan ekspor yang dilakukan saat ini masih sangat terbatas, 

jika dilakukan dengan konsisten maka hasil yang didapatkan akan 

lebih berdampak untuk Dusun Kiringan. Semakin banyak kegiatan 

ekspor ke luar negeri dapat meningkatkan brand image Dusun 

Kiringan sebagai penghasil jamu. Selain itu dengan meningkatkan 

jaringan kerjasama dengan negara tetangga dapat menjadi media 

promosi untuk memperkenalkan potensi pariwisata Desa Wisata 
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Jamu Kiringan. Kegiatan ini akan berdampak baik untuk ekonomi 

dan pariwisata di Dusun Kiringan. 

3. Menawarkan atraksi dan produk jamu kepada pelaku wisata untuk 

bekerja sama  

Menawarkan atraksi dan produk jamu secara pribadi langsung 

kepada pelaku wisata untuk bekerja sama dalam pengembangan desa 

wisata, mulai dari segi pengelolaan, promosi, dan juga pemasaran. 

4. Merancang website resmi desa wisata yang berisi informasi lengkap 

mengenai Desa Wisata Jamu Kiringan dan juga sistem pemesanan 

paket wisata online disitus website tersebut. 

Menggunakan website untuk memberikan informasi mengenai 

Desa Wisata Jamu Kiringan agar efektif dan tidak meminimalisir 

anggaran desa. Serta membuat sistem pemesanan online agar 

memudahkan wisatawan yang berada di luar kota maupun wisatawan 

mancanegara. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Skripsi  : Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan  

     Jumlah Kunjungan Di Desa Wisata Jamu Kiringan,  

     Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul 

Lokasi Penelitian : Desa Wisata Jamu Kiringan, Kec. Jetis, Kab. Sleman 

A. Pengelola Desa Wisata Jamu Kiringan 

Nama   : 

Jabatan   : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu, Tempat  : 

Daftar Pertanyaan 

1. Product (Produk) 

a. Atraksi apa yang dimiliki oleh Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Apa kelebihan dari produk yang ditawarkan Desa Wisata Jamu 

Kiringan kepada wisatawan ? 

c. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apakah produk yang ditawarkan 

kepada konsumen sudah baik ? 

d. Apakah produk/paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan 

memiliki banyak variasi ? 

 

 



2. Promotion (Promosi) 

a. Apa bentuk aktivitas dan peralatan dalam kegiatan 

promosi/komunikasi pemasaran yang sudah dilakukan oleh 

pengelola Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Apakah sudah ada kerja sama antara pihak desa wisata dan 

stakeholder dalam kegiatan promosi ? Dalam bentuk apa (Jika ada) ? 

c. Apakah promosi yang sudah dilakukan oleh Desa Wisata Jamu 

Kiringan sudah menarik ? 

3. Price (Harga) 

a. Bagaimana startegi penetapan harga yang diterapkan oleh Desa 

Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apakah harga yang ditawarkan oleh 

Desa Wisata Jamu Kiringan sebanding dengan produk/paket wisata 

yang ditawarkan 

4. Place (Tempat) 

a. Apakah letak/posisi Desa Wisata Jamu Kiringan cukup strategis ? 

b. Apakah kondisi dari Desa Wisata Jamu Kiringan dalam aspek 

kebersihan, kenyamanan, dan keunikan sudah baik ? Apakah ada 

upaya untuk menanggulangi kekurangan dari setiap aspek tersebut 

(Jika tidak) 

c. Apakah ada papan penunjuk arah disetap akses jalan di Desa Wisata 

Jamu Kiringan ?  



d. Apakah terdapat atraksi dan objek wisata lainnya yang berada di 

sekitar Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

5. People (Masyarakat) 

a. Apakah masyarakat setempat sudah memahami manfaat dibentuknya 

Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Bagaimana partisipasi dan peran masyarakat setempat dalam 

pengelolaan, pemasaran, dan pengembangan Desa Wisata Jamu 

Kiringan ? 

c. Apakah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan wisata 

memiliki latar belakang pariwisata ? 

d. Apakah masyarakat yang mengelola desa wisata dan masyarakat 

yang memproduksi jamu berada dalam struktur organisasi yang sama 

? 

6. Process (Proses) 

a. Apakah ada kegiatan pelayanan (service) kepada 

wisatawan/konsumen terlebih dahulu sebelum membeli produk/paket 

wisata yang ditawarkan ? (Contoh Fasilitas jasa konsultasi gratis, 

kartu member, atau fasilitas yang mendukung citra dari desa wisata) 

b. Momom 

7. Physical Evidence (Fasilitas Pendukung) 

a. Apa saja fasilitas pendukung yang tersedia di Desa Wisata Jamu 

Kiringan ? (Contoh : Musholla, toilet umum, joglo, warung makan, 

dan sebagainya) 



b. Apakah kondisi dari fasilitas pendukung yang ada di Desa Wisata 

Jamu Kiringan dalam kondisi baik ? Kegiatan perawatan seperti apa 

yang dilakukan oleh pihak pengelolah desa wisata (Jika ya) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Tokoh Masyarakat (Pejabat) di Desa Wisata Jamu Kiringan 

Nama   : 

Jabatan   : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu, Tempat  : 

Daftar Pertanyaan 

1. Product (Produk) 

a. Atraksi apa yang dimiliki oleh Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Apa kelebihan dari produk yang ditawarkan Desa Wisata Jamu 

Kiringan kepada wisatawan ? 

2. Promotion (Promosi) 

a. Apa bentuk aktivitas dan peralatan dalam kegiatan 

promosi/komunikasi pemasaran yang sudah dilakukan oleh 

pengelola Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Apakah sudah ada kerja sama antara pihak desa wisata dan 

stakeholder dalam kegiatan promosi ? Dalam bentuk apa (Jika ada) ? 

c. Apakah promosi yang sudah dilakukan oleh Desa Wisata Jamu 

Kiringan sudah menarik ? 

3. Price (Harga) 

a. Bagaimana startegi penetapan harga yang diterapkan oleh Desa 

Wisata Jamu Kiringan ? 



b. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apakah harga yang ditawarkan oleh 

Desa Wisata Jamu Kiringan sebanding dengan produk/paket wisata 

yang ditawarkan 

4. Place (Tempat) 

a. Apakah letak/posisi Desa Wisata Jamu Kiringan cukup strategis ? 

b. Apakah kondisi dari Desa Wisata Jamu Kiringan dalam aspek 

kebersihan, kenyamanan, dan keunikan sudah baik ? Apakah ada 

upaya untuk menanggulangi kekurangan dari setiap aspek tersebut 

(Jika tidak) ? 

c. Apakah ada papan penunjuk arah disetap akses jalan di Desa Wisata 

Jamu Kiringan ?  

d. Apakah terdapat atraksi dan objek wisata lainnya yang berada di 

sekitar Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

5. People (Masyarakat) 

a. Apakah masyarakat setempat sudah memahami manfaat dibentuknya 

Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Bagaimana partisipasi dan peran masyarakat setempat dalam 

pengelolaan, pemasaran, dan pengembangan Desa Wisata Jamu 

Kiringan ? 

c. Apakah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan wisata 

memiliki latar belakang pariwisata ? 

 

 



6. Physical Evidence (Fasilitas Pendukung) 

a. Apa saja fasilitas pendukung yang tersedia di Desa Wisata Jamu 

Kiringan ? (Contoh : Musholla, toilet umum, joglo, warung makan, 

dan sebagainya) 

b. Apakah kondisi dari fasilitas pendukung yang ada di Desa Wisata 

Jamu Kiringan dalam kondisi baik ? Kegiatan perawatan seperti apa 

yang dilakukan oleh pihak pengelolah desa wisata (Jika ya) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata di Desa Wisata Jamu 

Kiringan 

Nama   : 

Jabatan   : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu, Tempat  : 

Daftar Pertanyaan 

1. Product (Produk) 

a. Atraksi apa yang dimiliki oleh Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Apa kelebihan dari produk yang ditawarkan Desa Wisata Jamu 

Kiringan kepada wisatawan ? 

c. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apakah produk yang ditawarkan 

kepada konsumen sudah baik ? 

d. Apakah produk/paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan 

memiliki banyak variasi ? 

2. Promotion (Promosi) 

a. Apa bentuk aktivitas dan peralatan dalam kegiatan 

promosi/komunikasi pemasaran yang sudah dilakukan oleh 

pengelola Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Apakah sudah ada kerja sama antara pihak desa wisata dan 

stakeholder dalam kegiatan promosi ? Dalam bentuk apa (Jika ada) ? 

c. Apakah promosi yang sudah dilakukan oleh Desa Wisata Jamu 

Kiringan sudah menarik ? 



3. Price (Harga) 

a. Bagaimana startegi penetapan harga yang diterapkan oleh Desa 

Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I apakah harga yang ditawarkan oleh 

Desa Wisata Jamu Kiringan sebanding dengan produk/paket wisata 

yang ditawarkan 

4. Place (Tempat) 

a. Apakah letak/posisi Desa Wisata Jamu Kiringan cukup strategis ? 

b. Apakah kondisi dari Desa Wisata Jamu Kiringan dalam aspek 

kebersihan, kenyamanan, dan keunikan sudah baik ? Apakah ada 

upaya untuk menanggulangi kekurangan dari setiap aspek tersebut 

(Jika tidak) ? 

c. Apakah ada papan penunjuk arah disetap akses jalan di Desa Wisata 

Jamu Kiringan ?  

d. Apakah terdapat atraksi dan objek wisata lainnya yang berada di 

sekitar Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

5. People (Masyarakat) 

a. Apakah masyarakat setempat sudah memahami manfaat dibentuknya 

Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Bagaimana partisipasi dan peran masyarakat setempat dalam 

pengelolaan, pemasaran, dan pengembangan Desa Wisata Jamu 

Kiringan ? 



c. Apakah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan wisata 

memiliki latar belakang pariwisata ? 

6. Process (Proses) 

a. Apakah ada kegiatan pelayanan (service) kepada 

wisatawan/konsumen terlebih dahulu sebelum membeli produk/paket 

wisata yang ditawarkan ? (Contoh Fasilitas jasa konsultasi gratis, 

kartu member, atau fasilitas yang mendukung citra dari desa wisata) 

b. Momom 

7. Physical Evidence (Fasilitas Pendukung) 

a. Apa saja fasilitas pendukung yang tersedia di Desa Wisata Jamu 

Kiringan ? (Contoh : Musholla, toilet umum, joglo, warung makan, 

dan sebagainya) 

b. Apakah kondisi dari fasilitas pendukung yang ada di Desa Wisata 

Jamu Kiringan dalam kondisi baik ? Kegiatan perawatan seperti apa 

yang dilakukan oleh pihak pengelolah desa wisata (Jika ya) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan wisata di Desa Wisata Jamu 

Kiringan 

Nama   : 

Jabatan   : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu, Tempat  : 

Daftar Pertanyaan 

1. Product (Produk) 

a. Atraksi apa yang dimiliki oleh Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Apa kelebihan dari produk yang ditawarkan Desa Wisata Jamu 

Kiringan kepada wisatawan ? 

2. Place (Tempat) 

a. Apakah letak/posisi Desa Wisata Jamu Kiringan cukup strategis ? 

b. Apakah kondisi dari Desa Wisata Jamu Kiringan dalam aspek 

kebersihan, kenyamanan, dan keunikan sudah baik ? Apakah ada 

upaya untuk menanggulangi kekurangan dari setiap aspek tersebut 

(Jika tidak) ? 

c. Apakah ada papan penunjuk arah disetap akses jalan di Desa Wisata 

Jamu Kiringan ?  

d. Apakah terdapat atraksi dan objek wisata lainnya yang berada di 

sekitar Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

 

 



3. People (Masyarakat) 

a. Apakah masyarakat setempat sudah memahami manfaat dibentuknya 

Desa Wisata Jamu Kiringan ? 

b. Bagaimana partisipasi dan peran masyarakat setempat dalam 

pengelolaan, pemasaran, dan pengembangan Desa Wisata Jamu 

Kiringan ? 

c. Apakah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan wisata 

memiliki latar belakang pariwisata ? 

4. Physical Evidence (Fasilitas Pendukung) 

a. Apa saja fasilitas pendukung yang tersedia di Desa Wisata Jamu 

Kiringan ? (Contoh : Musholla, toilet umum, joglo, warung makan, 

dan sebagainya) 

b. Apakah kondisi dari fasilitas pendukung yang ada di Desa Wisata 

Jamu Kiringan dalam kondisi baik ? Kegiatan perawatan seperti apa 

yang dilakukan oleh pihak pengelolah desa wisata (Jika ya) ? 

 



SURAT PENGANTAR KUESIONER 

 

Kepada Yth : 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Di Dusun Kiringan 

 

Dengan Hormat, 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan 

pada Program Studi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA 

Yogyakarta, sebagian bahan penulisan skripsi maka saya melaksanakan penilitian 

dengan judul STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN DI DESA WISATA JAMU 

KIRINGAN. 

Sehubungan dengan itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk 

mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlun saya 

sampaikan bahwa hasil kuesioner ini tidak untuk dipublikasikan melainkan untuk 

kepentingan dan penelitian semata. 

Bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/I dalam mengisi kuesioner ini sangat 

berarti bagi penelitian ini. Atas kesediaan dan kerjasamanya saya ucapkan terima 

kasih. 

      Peneliti     

 

 

 

Yehuda Yudhistira Lupano 

     514100360       



Petunjuk Pengisian : Beri tanda  pada pilihan yang paling sesuai 

A. Analisis Faktor-Faktor Internal (IFAS) 

KEKUATAN (STRENGHT) Kondisi saat ini Urgensi 

Product (Produk) S SS TS STS P SP TP STP 

S1 
Keanekaragaman atraksi wisata 

(alam, budaya, dan edukasi) 
        

S2 
Keunikan atraksi Desa Wisata 

Jamu Kiringan 
        

S3 Produk jamu yang bervariasi         

Promotion (Promosi)  

S4 

Strategi pemasaran word of 

mouth (komunikasi pemasaran 

mulut ke mulut) 

        

Price (Harga)  

S5 
Penetapan harga produk/paket 

wisata terjangkau 
        

S6 

Penetapan harga sesuai dengan 

produk/paket wisata yang 

diberikan 

        

Place (Tempat)  

S7 
Lokasi desa wisata yang 

strategis 
        

S8 
Akses jalan menuju lokasi desa 

wisata memadahi 
        

 

 



Physical Evidence (Bentuk Fisik)  

S9 

Fasilitas pendukung berupa 

masjid, toilet umum, home stay, 

air bersih, dan joglo 

mendapatkan perawatan yang 

baik dari pengelola desa wisata 

        

KEKURANGAN (WEAKNESS) Kondisi saat ini Urgensi 

Promotion (Promosi) S SS TS STS P SP TP STP 

W1 

Kurangnya kegiatan promosi 

melalui media sosial dan media 

elektronik 

        

W2 

Tidak ada kerja sama antara 

pihak pengelola desa wisata 

dengan stakeholder dalam segi 

pemasaran dan promosi 

        

W3 

Sulitnya mencari informasi 

mengenai Desa Wisata Jamu 

Kiringan 

        

People (Masyarakat)  

W4 
Masyarakat kurang antusias 

dengan kegiatan pariwisata 
        

W5 
Kurangnya SDM dengan latar 

belakang pariwisata 
        

Place (Tempat)  

W6 
Minimnya tempat parkir yang 

tersedia 
        

 



Process (Proses)  

W7 
Belum ada prosedur dalam 

menghadapi keluhan wisatawan 
        

W8 

Kurangnya sosialisasi mengenai 

pariwisata kepada masyarakat 

setempat 

        

Physical Evidence (Bentuk Fisik)  

W9 Kurang papan penunjuk arah         

 

 

Keterangan : 

 

S : Setuju SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak  

                      Setuju 

 

P : Penting SP : Sangat Penting TP : Tidak Penting STP : Sangat Tidak  

           Penting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petunjuk Pengisian : Beri tanda  pada pilihan yang paling sesuai 

B. Analisis Faktor-Faktor Eksternal (IFAS) 

PELUANG (OPPURTUNITIES) Kondisi saat ini Urgensi 

Product (Produk) S SS TS STS P SP TP STP 

O1 

Menjadikan produk jamu 

sebagai ikon utama Desa Wisata 

Jamu Kiringan 

        

O2 
Menjadi desa wisata unggulan di 

Yogyakarta 
        

Promotion (Promosi)  

O3 
Target pasar di dalam dan luar 

negeri 
        

O4 

Menjalin kerja sama dengan 

stakeholder dalam 

pengembangan desa wisata 

        

People  (Masyarakat)  

O5 
Meningkatnya perekonomian 

masyarakat setempat 
        

O6 

SDM yang berkualitas dalam 

mengelola dan mengembangkan 

desa wisata 

        

Place (Tempat)  

O8 
Wisatawan mudah dalam 

menemukan lokasi desa wisata 
        

Process (Proses)  

O9 
Sistem pemesanan paket wisata 

menggunakan sistem online 
        



 

ANCAMAN (THREATS) Kondisi saat ini Urgensi 

Product (Produk) S SS TS STS P SP TP STP 

T1 
Munculnya desa wisata lain 

yang memiliki atraksi yang sama 
        

T2 
Wisatawan lokal kurang tertarik 

dengan atraksi utama (Jamu) 
        

Promotion (Promosi)  

T3 

Kalah saing dengan desa wisata 

lain yang menggunakan media 

sosial dan media elektronik 

dalam strategi pemasaran 

        

People  (Masyarakat)  

T4 
Bergesernya budaya bertani dari 

masyarakat setempat 
        

T5 
Persaingan antar produsen jamu 

di desa 
        

Physical Evidence (Bentuk Fisik)  

T6 

Kebersihan dan kerapihan dari 

lingkungkan desa wisata 

menjadi rusak karena kegiatan 

wisata 

        

 

Keterangan : 

 

S : Setuju SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak  

                      Setuju 

 

P : Penting SP : Sangat Penting TP : Tidak Penting STP : Sangat Tidak  

           Penting 



KUESIONER RISET SWOT 

Profil Responden : 

Nama Responden  : .................................................................................. 

Devisi/Jabatan/Bagian : .................................................................................. 

Nomor HP   : .................................................................................. 

Apakah anda bersedia dihubungi ? (beri tanda  pada salah satu jawaban) 

 (1)Ya    (2)Tidak 

Riset SWOT : 

Bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu : 

1. Kondisi internal, tujuannya untuk mendapatkan faktor-faktor yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan Desa Wisata Jamu Kiringan 

2. Kondisi eksternal, tujuannya untuk mendapatkan faktor-faktor yang menjadi 

peluang dan ancaman Desa Wisata Jamu Kiringan 

Cara pengisian : 

1. Penilaian kondisi saat ini. Responden diminta untuk menilai pengelolaan dan 

pemasaran pariwisata di Desa Wisata Jamu Kiringan 

2. Penilaian urgensi. Responden diminta untuk menilai tingkat urgensi faktor 

tersebut untuk ditangani. Penilaian ini berhubungan dengan skala prioritas 

dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. 

Acuan Pengisian Kuesioner 

Penilaian kondisi saat ini :  S : Setuju 

     SS : Sangat Setuju 

     TS : Tidak Setuju 

     STS : Sangat Tidak Setuju 

Penilaian urgensi :   P : Penting  

     SP : Sangat Penting 

     TP : Tidak Penting 

     STP : Sangat Tidak Penting 
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