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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi data primer terhadap objek wisata Goa 

Putri di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Keadaan bentanglahan yang terdapat di area objek wisata Goa Putri datar hingga 

bergelombang dengan keberadaan gugusan perbukitan yang diselingi oleh 

dataran. Pepohonan yang lebat di sekitar Goa Putri didominasi oleh perkebunan 

jati, beringin, dan semak belukar. Di dalam goa terdapat banyak stalagtit dan 

stalagmit dengan berbagai ukuran yang manarik. 

2. Lokasi objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji 

Kabupaten Ogan Komering Ulu strategis, hal ini didukung oleh jalan yang 

memadai dan terletak dekat dengan  Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan 

antara Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Kabupaten Muara Enim. 

3. Keadaan iklim objek wisata Goa Putri ber tipe A menurut Schmidth-Ferguson 

yaitu sangat basah. 

4. Aksesibilitas menuju objek wisata Goa Putri kurang mendukung salah satu 

penyebabnya karena belum adanya angkutan langsung yang menuju objek wisata 
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Goa putri, meskipun untuk menuju lokasi objek wisata Goa Putri didukung oleh 

kondisi jalan yang cukup bagus dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari 

Kota Baturaja. 

5. Fasilitas objek wisata Goa Putri mendukung, terdapat pondok wisata, MCK, 

kantin/warung, tempat sampah, tempat parkir dan pagar pengaman. 

B. Saran  

1. Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka disarankan 

kepada pengelola untuk memaksimalkan potensi wisata yang masih belum 

dikembangkan. 

2. Dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Goa Putri 

Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji maka disarankan kepada pengelola 

untuk menambah atraksi kesenian yang disajikan dan membuat jadwal 

pertunjukkan yang bersifat permanen berdasarkan jam/hari kunjungan terutama 

pada hari minggu dan hari libur. 

3. Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka disarankan 

kepada pengelola bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

promosi melalui media cetak dan elektronik dalam upaya mengenalkan potensi 

yang dimiliki Goa Putri kepada masyarakat Sumatera Selatan khususnya. 

4. Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka disarankan 

kepada pengelola untuk menambah infrastruktur seperti penginapan dan 

memperbanyak pondok wisata agar dapat menampung lebih banyak wisatawan. 
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5.  Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, maka disarankan kepala 

pengelola dan pemerintah daerah untuk menyiapkan angkutan yang langsung dari 

terminal angkutan kota menuju objek wisata Goa Putri sehingga dapat 

mempermudah wisatawan untuk berkunjung.  

 


