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Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort merupakan wisata yang memiliki 

potensi wisata yang cukup banyak untuk dikembangkan. Namun, sampai saat ini 

potensi wisata yang ada belum dikembangkan secara optimal. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi-potensi 

wisata yang ada di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort sehingga dapat 

diketahui mana potensi wisata yang sudah dikembangkan dan belum 

dikembangkan secara optimal oleh pengelola. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Subjek penelitian sebanyak 68 responden, 

masing-masing 2 orang pengelola, 16 orang masyarakat sekitar dan 50 orang 

wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort. 

Pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara 

terstruktur. Analisis data dilakukan dengan tabel dan persentase sebagai dasar 

deskripsi untuk membuat laporan hasil penelitian.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort memiliki empat jenis potensi wisata yang secara keseluruhan berjumlah 8 

potensi wisata yang masing-masing meliputi 6 potensi wisata yang bersifat 

panorama alam, 1 potensi wisata yang bersifat sosial dan budaya, dan 1 potensi 

wisata yang bersifat bisnis/ekonomi, (2) Semua potensi wisata atau 8 potensi 

wisata yang terdapat di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort sudah 

dikembangkan oleh pengelola, namun dari 8 potensi tersebut baru 6 potensi wisata 

yang sudah dikembangkan secara optimal, sedangkan 2 potensi wisata lainnya 

belum dikembangkan secara optimal oleh pengelola, (3) Fasilitas wisata yang ada 

di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort sudah cukup memadai akan tetapi 



kondisi fasilitas yang ada tampak kurang terawat dengan baik, seperti arena 

bermain anak yang tampak ditumbuhi rumput semak dan rumput liar, (4) 

Sebagian besar atau sebanyak10 orang (62,5%) masyarakat sekitar Obyek Wisata 

Seminung Lumbok Resort menyatakan bahwa aksesibilitas menuju Obyek Wisata 

Seminung Lumbok Resort dikategorikan sulit dan sebanyak 6 orang (37,5%) 

menyatakan bahwa aksesibilitas menuju Obyek Wisata Seminung  Lumbok 

Resort dikategorikan, sedang. (5) Wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata 

Seminung  Lumbok Resort menyatakan bahwa fasilitas di Obyek Wisata 

Seminung  Lumbok Resort kurang lengkap, dengan aksesibilitas yang sulit 

dijangkau.  


