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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan analisis pengembangan potensi Gunung S sebagai 

objek wisata buatan berbasis alam di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan 

Timur. Dengan cara wawancara kepada wisatawan dan pengelola. Maka dapat 

ditari kesimpulan sebagai berikut: 

potensi Gunung S sebagai objek wisata buatan berbasis alam di Kabupaten 

Kutai Barat Kalimantan Timur Aspek Kondisi Fisis  

Iklim dan suasana yang sangat mendukung dan masih ada flora dan fauna 

asli dari objek wisata. Objek Wisata Gunung S merupakan kawasan yang 

sangat potensial untuk pengembangan sektor pariwisata dengan memiliki 

daya tarik wisata alam, pemandangan matahari terbenam, negeri di atas 

awan dan masih banyak lagi potensi yang belum digali oleh pengelola.  

1. Aspek Atraksi  

Objek Wisata Gnung S ini memiliki keunggulan  di atraksi wista yaitu 

atraksi wisata paralayang yang hanya ada satu-satunya yaitu di Objek 

Wisata  Gunung S dan atraksi lainnya juga sudah cukup baik dan berbeda 

dari atraksi diobjek wisata lainnya. 

2. Aspek Sarana dan Prasarana (Amenitas) 
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Sarana dan prasarana ini mrnjadi faktor pendukung utama dalam objek 

wisata dan Objek Wisata Gunung S ini sudah memiliki sarana dan 

prasarana yang cukup memadai yaitu: 

a) Toilet 

b) Gazebo 

c) Loket Tiket 

d) Warung Makan 

e) Panggung Hiburan 

f) Tempat sampah  

g) Tenda  

3. Aksesibilitas 

Aksesibilitas menuju Objek Wisata Gunung S sudah cukup baik, saat 

perjalanan menuju Objek wisata juga disajikan pemandangan yang indah 

sepanjang jalan. 

4. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia yaitu masyaraat sekitar juga ikut mendukung 

pembangunan dan pengembangan Objek Wisata Gunung S namun 

masyarakat masih belum ikut serta dalam pembangunan dan 

pengembangan Objek Wisata Gunung S. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tersebut, dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut : 
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1. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai analisis 

pengembangan potensi Gunung S sebagai objek wisata buatan 

berbasis alam di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa pengembangan potensi yang sangat 

berpeluang adalah membuat arena permainkan Airsoftgun, permainan 

paintball, wisata petik buah, menanam sayur rumah pohon, spot foto, 

arena bermain ATV, Membuat kolam renang, membuat istana 

lampion, taman bunga warna-warni, gembok cinta dan outbond. 

2. Diharapkan dukungan dan perhatian pengelola terhadap kegiatan 

pengembangan Objek Wisata Gunung S serta meningkatkan 

koordinasi seluruh stakeholder yang terkait melalui proses 

perencanaan, implementasi, evaluasi pengembangan, dan pengelolaan 

daya tarik wisata di Objek Wisata Gunung S. 

3. Faktor kurangnya Sumber Daya Manusia Berbasis Kepariwisataan 

juga merupakan salah satu kendala dalam sektor pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Kutai Barat. Perlu adanya pelatihan agar 

masyarakat dapat memiliki ilmu kepariwisataan sehingga dalam 

pengembangan masyarakat bisa berpartisipsi dengan baik. Perlu 

adanya kelompok komunitas bagi masyrakat yang tinggal dekat 

dengan kawasan wisata sehingga dapat menjual oleh-oleh atau 

souvenir. 
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4. Diharapkan pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur 

agar parawisatawan bisa merasa nyaman saat munuju ke Objek Wisata 

Gunung S. 

5. Diharaapkan kepada pengelola dan seluruh pengunjung Objek Wisata 

Gunung S unuk tetap menjaga kealamian dan kelestarian Objek 

Wisata Gunung S agar Objek Wisata Gunung S akan terus menjadi 

objek wisata unggulan di Kabupaten Kutai Barat. 
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LAMPIRAN 1 

Pedoman Wawancara Wisatawan 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : MILA HAZARI 

Alamat  : MELAK 

Usia   : 33 TAHUN 

Pekerjaan  :  WIRASWASTA 

Jenis Kelamin : PEREMPUAN 

Pertanyaan Kepada Responden: 

1. Kondisi Fisis 

a. Apa yang anda rasakan saat berada di objek wisata? 

Jawaban Wawancara : yang saya rasakan saat berada di objek wisata 

gunung s adalah sangat nyaman dan tenang. 

b. Apakah menurut anda objek wisata ini berbahaya? 

Jawaban Wawancara : , kalau menurut saya di Objek Wisata ini tidak 

berbahaya hanya saja pada saat hujan sering tergelincir karena keadaan 

tanah yang gembur dan jalannya juga belum disemenisasi tapi ya masih 

tidak berbahaya. 

c. Apakah ada ancaman dari segi alam di objek wisata? 

Jawaban Wawancara : tidak ada. 

2. Atraksi dan Objek Wisata 

a. Atraksi wisata apa saja yang bias anda nikmati? 

Jawaban Wawancara : semua atraksi yang ada di Objek Wisata Gunung S 

ini bisa saya nikmati 

b. Apakah perlu tambahan atraksi ? 

Jawaban Wawancara : kalau untuk tambahan atraksi sih sebenrnya sudah 

sangat bagus tapi jika ingin ditambah lagi oleh pengelola sih lebih baik. 

c. Menurut anda atraksi apa yang harus  ditambah untuk menunjang objek 

wisata gunung S ? 



 
 

 
 

Jawaban Wawancara : mungkin kalau menurut saya sih ya tambahan lagi 

spot fotonya karena kalau hanya ini saja dan tidak ditambah akan bosan. 

d. Atraksi wisata apa di objek wisata ini yang belum anda jumpai di objek 

wisata lainnya? 

Jawaban Wawancara : spot foto disini juga tidak sama dengan objek 

wisata lainnya dan juga paralayang itu hanya ada di Objek Wisata Gunung 

S ini. 

e. Apakah kelebihan atraksi diobjek wisata ini dari wisata lainnya ? 

Jawaban Wawancara : kelebihannya sih dari segi fasilitas disini sudah 

lebih baik dan juga paralayang itu hanya ada di Objek Wisata Gunung S 

jadi kalau mau liat paralayang ya kita hanya bisa dating ke Objek Wisata 

Gunung S. 

f. Dari mana anda mengetahui tentang objek wisata ini ? 

Jawaban Wawancara : saya mengetahui dari keluarga saya yang pernah 

dating ke Objek Wisata Gunung S lalu saya melihat dimedia sosial 

facebook dan instagram. 

g. Apa kesan anda saat pertama kali mengunjungi di objek wisata gunung s? 

Jawaban Wawancara : pertama kali kesan saya adalah, teryata di 

Kabupaten seperti ini ada objek wisata yang luar biasa indah seperti Objek 

Wisata Gunung S ini. 

3. Aksesibilitas  

a. Bagaimana akses menuju objek wisata Gunung S? 

Jawaban Wawancara : akses menuju Gunung S ini sudah cukup bagus 

hanya ada beberapa yang jalannya kurang bagus. 

b. Apakah ada kendala selama anda menuju objek wisata? 

Jawaban Wawancara : ada sedikit kendala, ada jalan yang sedang dalam 

perbaikan. 

c. Berapa lama waktu tempuh dari tempat anda keobjek wisata Gunung S? 

Jawaban Wawancara : saya tinggal di melak, dari melak ke Objek Wisata 

Gunung S sekitar 1 jam. 

 



 
 

 
 

 

 

4. Sarana dan Prasarana 

a. Bagaimana sarana Telekomunikasi di objek wisata Gunung S? 

Jawaban Wawancara : sarana telekomunikasi sih sudah lumayan baik 

meskipun kadang-kadang jaringannya suka hilang. 

b. Apakah fasilitas yang disediakan sudah cukup baik? 

Jawaban Wawancara : untuk fasilitas sudah baik, sudah ada toilet, tempat 

istirahat, tempat menginap dan warung makan. 

d. Berapa kali anda berkunjung ke ojek wisata gunung S? 

Jawaban Wawancara : ini sudah ketiga kalinya saya berkinjung ke Objek 

Wisata Gunung S. 

e. Apa saja yang bisa anda lakukan di objek wisata Gunung S? 

Jawaban Wawancara : yang bisa saya lakukan yaitu bisa menikmati alam 

yang masih asri, bisa menyaksikan negeri di atas awan, bisa terbang 

tandem paralayang, berfoto dan bisa juga menginap disini. 

5. Masyarakat  

a. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar saat anda mengunjungi objek 

wisata Gunung S? 

Jawaban Wawancara : untuk masyarakat sekitar yang saya temui mereka 

welcome kepada wisatawan namun tidak banyak yang saya temui kaena 

permukiman warga lumayan jauh dari Objek Wisata Gunung S. 

 

  



 
 

 
 

Pedoman Wawancara Pengelola 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : ACHDANIAR 

Alamat  : BARONG TONGKOK 

Usia   : 68 TAHUN 

Pekerjaan  : WIRASWASTA 

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI 

Pertanyaan Kepada Responden: 

1. Kondisi Fisis 

a. Bagaimana kondisi fisis di objek wisata ? 

Jawaban Wawancara : kondisi fisis di Objek Wisata Gunung S ini 

memiliki suasana yang sejuk dan tenang, di objek wisata ini juga sering 

hujan namun hanya sebentar saja. 

b. Apakah ada ancaman dari alam di objek wisata? 

Jawaban Wawancara : . Kondisi disi sangat asri selain itu kita juga masih 

sering menjumpai flora dan fauna hutan seperti cacing, tupai kupu-kupu, 

burung dan monyet dan tidak membahayakan wisatawan . Ada sedikit 

ancaman pernah terjadi di Objek Wisata Gunung S ini yaitu seperti 

tergelincir saat hujan dan juga ada beberapa bagian yang longsor, tapi jika 

tidak ada halangan rencaranya pada tahun 2021 akan di turap dan 

disemenisasi untuk menanggulangi ancaman tersebut. 

c. Apa keunggulan objek wisata Gunung S dari objek wisata lainnya ?  

Jawaban Wawancara : keunggulan Ojek Wisata Gunung S dibandingkan 

dengan objek wisata lainnya adalah yang pertama Objek Wisata Gunung S 



 
 

 
 

ini adalah objek wisata pertama yang menyajikan wisata negeri ditas awan 

sebelum objek wisata yang sama bemuculan, yang kedua fasilitas yang 

disediakan di Objek Wisata Gunung S sudah lumayan lebih baik dari yang 

lainnya dan yang ketiga Objek Wisata Gunung S ini memiliki atraksi 

wisata yang hanya satu-satunya ada di kaimantan timur yaitu paralayang. 

d. Apa kelebihan objek wisata gunung S dengan objek wisata lainnya? 

Jawaban Wawancara : kelebihan dari Objek Wisata Gunung S ini adalah 

memiliki atraksi wisata yang hanya satu-satunya di Kalimantan Timur. 

e. Apakah ada kendala dengan masalah cuaca? 

Jawaban Wawancara : ada masalah yang tidak terlalu berarti yaitu sering 

ada hujan namun hanya sebentar saja. 

f. Apakah pernah ada bencana alam di Objek wisata? 

Jawaban Wawancara : pernah ada longsor namun hanya sedikit. 

g. Apakah pernah ada hewan buas yang membahayakan wisatawan ? 

Jawaban Wawancara : untuk hewan buas tidak ada.  

2. Atraksi dan Objek Wisata  

a. Apa keunggulan atraksi wisata di Gunung S dari wisata lainnya? 

Jawaban Wawancara : keunggulan Ojek Wisata Gunung S dibangkn 

dengan objek wisata lainnya adalah yang pertama objek wisata gunung s 

ini adalah objek wisata pertama yang menyajikan wisata negei ditas awan 

sebelum objek wisata yang sama bemuculan, yang kedua fasilitas yang 

disediakan di objek wisata gunung s sudah lumayan lebih baik dari yang 

lainnya dan yang ketiga Objek Wisata Gunung S ini memiliki atraksi 



 
 

 
 

wisata yang hanya satu-satunya ada di Kalimantan Timur yaitu 

paralayang.  

b. Apakah semua atraksi yang ada dari pengelola atau ada bantuan dari 

investor atau pmerintah? 

Jawaban Wawancara : . Ada satu atraksi yang di bantu oleh pemerintah 

yaitu flying fox selebihnya biaya pribadi pengelola. 

c. Apakah akan ada tambahan atraksi lain? 

Jawaban Wawancara : Untuk tambahan artaksi mungkin pengelola akan 

berfokus ke spot foto karena kebanyakan wisatawan yang dating ke objek 

wista gunung s ini dating untuk berfoto, jadi kami akan terus menambah 

spot foto per tiga bulan. 

d. Bagaimana management di objek wisata? 

Jawaban Wawancara : Kalau untuk management sendiri di objek wisata 

gunung s ini sudah lumayan baik hanya saja ada beberapa bidang yang 

dikerjakan rangkap oleh satu orang.  

e. Apa kesulitan pengelola dalam meningkatkan pengembangan atraksi 

wisata ? 

Jawaban Wawancara : Kalau untuk kesulitan pengembangannya sih hanya 

dibiaya saja. 

3. Aksesibilitas  

a. Bagaimana akses menuju objek wisata? 

Jawaban Wawancara : jadi aksesibilitas di Objek Wisata Gunung S ini 

sudah termasuk cukup baik, hanya ada beberapa bagian jalan yang belum 



 
 

 
 

disemenisasi selebihnya sudah. Mungkin tahun 2021 akan disemenisasi 

bagain yang belum disemenisasi tersebut. maka dengan sudah bagusnya 

aksebilitas khususnya jalur darat dan sudah dapat dilalui oleh pengendara 

bermotor maupun mobil maka semakin nyaman wisatawan untuk 

berkunjung. 

b. Berapa waktu tempuh yang dibutuhkan dari pusat kota ke objek wisata? 

Jawaban Wawancara : Untuk akses dari Kalimantan Timur bisa ditempuh 

dengan jalur udara, darat dan sungai, kalau dari luar kabupaten Kutai Barat 

Bisa menggunakan pesawat dan landing di bandara Melalan Kutai Barat, 

dari bandara ke Objek Wisata gunung s dilanjutkan bisa menggunakan 

mobil atau motor dengan durasi perjalanan kurang lebih 1jam 30 menit. 

Kalau mengunakan jalur sungai bisa berhenti di pelabuhan melak dan di 

teuskan jalur darat skitar 1jam 45 menit. Kalau untuk yang tinggal di 

kabupaten Kutai Barat bisa menggunakan kendaraan mobi ataupun motor 

saja untuk datang ke Objek Wisata Gunung S. 

c. Apakah akses munuju objek wisata juga merupakan akses ke objek wisata 

lainnya? 

Jawaban Wawancara : jalur menuju Objek Wisata Gunung S ini juga 

merupakan jalur menuju objek wisata lainnya seperti danau aco, jantur (air 

terjun) inar , jantur mapan dan sungai Lakan Bilem. 

4. Sarana dan Prasarana 

a. Apakah objek wisata ada bekerja sama dengan biro perjalanan wisata, 

hotel, rumah makan, investor atau pemerintah ? 



 
 

 
 

Jawaban Wawancara : untuk saat ini belum ada bekerja sama dengan biro 

perjalanan wisata lainnya kera di Kabupaten Kutai Barat ini belum banya 

biro perjalanan wisata. 

b. Apakah ada asuransi jika terjadi kecelakaan di objek wisata? 

Jawaban Wawancara : belum ada 

c. Apakah fasilitas sudah memadai ? 

Jawaban Wawancara : kalau menurut saya untuk fasilitas sudah standar 

dan cukup baik. 

5. Masyarakat  

a. Apakah masyarakat sekitar ada penolakan saat membuka objek wisata? 

Jawaban Wawancara : penolakan tidak ada malah masyarakat mendukung 

pengelola untuk membuka Objek Wisata Gunung S. 

b. Apakah masyarakat sadar akan wisata? 

Jawaban Wawancara : kalau masyarakat ada sedikit yang sadar akan 

wisata namun masih kurang. 

c. Apakah masyarakat mendukung adanya ojek wisata? 

Jawaban Wawancara : sangat mendukung. 

d. Bagaimana sumberdaya manusia di sektar objek wisata? 

Jawaban Wawancara : untuk sumber daya manusianya masih minim 

tentang pengetahuan pariwisata. 

e. Bagaimana ekonomi masyarakat setelah adanya objek wisata? 

Jawaban Wawancara : untuk sekarang masih belum terlalu berdampak 

karena yaitu masyarakat belum terlalu sadar akan wisata , masyarakat 



 
 

 
 

mendukung pembukan objek wisata namun mereka tidak bersemangat 

untuk ikut serta dalm kepariwisataan agar meeka mendapatkan dampak 

ekonomi dari Objek Wisata Gunung S. 

f. Adakah pembinaan buat masyarakat ? 

Jawaban Wawancara : untuk sementara belum ada tapi inshaallah akan 

diadakan pembinaan melalui seminar tentang sadar wisata. 

g. Bagaimana perekrutan tenaga kerja dari masyarakat ? 

Jawaban Wawancara : pernah ada perekrutan tenaga kerja dari masyarakat 

Lakan Bilem namun merka merusak kepercayaan saya karena pada saat 

bekerja merka mengkonsumsi alcohol hingga mabuk, dan sudah saja 

jelaskan juga kepada petinggi ( Kepala Desa ) Lakan Bilem dan petinggi 

lakan bilem tidak memperslahkan pengelola karena memang kebiasaan 

masyarakat Lakan Bilem banyak yang seperti itu. 

h. Sejauh ini masyarakat sudah bekerja dibidang apa saja? 

Jawaban Wawancara : sebelumnya itu mereka menempati bidang 

keamanan dan parkir. 
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LAMPIRAN 4 

 

Foto bersama pengurus FASI dan atlet paralayang Kutai Barat. 

 

 

Landing Paralayang. 



 
 

 
 

 

Terbang Paralayang. 

 

Wawancara bersama ak Acdaniar selaku pengelola objek wisata.  



 
 

 
 

 

Wisatawan di warung makan. 

 

 

Gerbang Take Off Paralayang Dok EL 777. 



 
 

 
 

 

Persiapan Sebelum Terbang Paralayang. 

 

 

Terbang Paralayang. 



 
 

 
 

 

Wisatawan di Hemook. 
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