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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 
Berikut adalah kesimpulan dalam hasil mengenai analisis potensi pola 

perjalanan wisata gastronomi di Kota Cimahi juga hasil analisis wawancara 

narasumber. Berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Hasil analisis yang dilihat dari data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Kepemudaan, dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2019 dan wawancara langsung 

kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cimahi, karakteristik 

wisatawan yang datang ke Kota Cimahi di dominasi oleh perempuan sebanyak 

6.935 wisatawan terhitung sejak tahun 2016-2018 dan mengalami kenaikan 

setiap tahunnya, jumlah wisatawan terbesar berasal dari wisatawan lokal atau 

nusantara sebanyak 9.393 wisatawan terhitung sejak tahun 2016-2018 dan 

jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 1.110 wisatawan terhitung sejak 

tahun 2016-2018, sedangkan hasil analisis data dilihat dari kuisioner 

karakteristik responden didominasi oleh wisatawan yang berasal dari Kota 

Bandung dan Bogor, dan mendapatkan informasi tentang wisata di kota Cimahi 

berasal dari keluarga dan media sosial. 

 
2. Hasil analisis daya tarik wisata di Kota Cimahi menurut pilihan responden yang 

diurutkan dari yang paling tinggi yaitu Alam Wisata Cimahi atau wisata 

berbasis wisata buatan dan juga wisata sejarah dan pendukung daya tarik wisata 

di Kota Cimahi berdasarkan hasil kuisioner menunjukan bahwa : 

 

a. Skor Tertinggi 
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• Terdapat banyak wisata minat khusus di Kota Cimahi seperti Wisata 

Heritage 

• Terdapat fasilitas informasi terkait dengan tempat wisata dan kuliner di 

Kota Cimahi yang mudah dicari 

• Terdapat banyak tempat wisata atau rumah makan yang menyediakan 

mushola atau tempat beribadah 

• Pelayanan yang diberikan ketika di tempat wisata sesuai dengan biaya 

yang dikeluarkan 

Poin-poin tersebut didapat karena semua yang tercantum memang benar 

adanya, sesuai temuan lapangan setelah melakukan observasi. 

 
b. Skor Terendah 

• Terdapat banyak tempat penginapan yang memadai di sekitar tempat 

wisata 

• Terdapat posko kesehatan di tempat wisata 

• Terdapat banyak wisata alam di Kota Cimahi, seperti gunung, air terjun 

(curug) 

• Terdapat banyak travel agent atau tour guide di sekitar tempat wisata 

Poin tersebut diperoleh karena pada kenyataannya fasilitas tersebut belum 

ada, di luar poin tersebut sudah ada namun belum sepenuhnya baik dan 

mudah dijangkau. 

 

Hasil analisis garis kontinum daya tarik wisata di Kota Cimahi berdasarkan 

aksesibilitas wisata, fasilitas wisata, dan pelayanan tambahan wisata berada di 

katergori baik. 

 

3. Makanan lokal yang berada di kota Cimahi sebagian besar sudah memiliki 9 

komponen gastronomi yang cukup untuk dijadikan program wisata gastronomi 

di Kota Cimahi. Kota Cimahi sangat berpotensi mengadakan Wisata 
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Gastronomi dikarenakan nilai budaya makanan itu terbentuk dan cerita dibalik 

proses pembuatan yang terkandung pada makanan lokal itu sendiri dan 

ketersediaan fasilitas yang mendukung untuk diadakan Wisata Gastronomi di 

Kota Cimahii 

 

4. Mengenai perencanaan pola perjalanan wisata gastronomi di Kota Cimahi 

fasilitas dan infrastruktur dalam keaadaan baik dan tidak ada kendala dalam hal 

aksesibilitas dan didapatkan dua pola perjalanan wisata gastronomi yang dapat 

di implementasikan kepada wisatawan jika mengunjungi Kota Cimahi yaitu 

pola continous loupe dengan rute; Alam Wisata Cimahi, Industri Gamelan Bah 

Omo, Gudeg Eyang Ning, Lembur Batik, Soerabi Djati dan Kecimpruk Slim 

dan pola multi loupe dengan rute; Alun-alun Kota Cimahi, Bandrek Hanjuang, 

Lembur Batik, Pura Wira Loka Natha, Kampung Adat Cireundeu, Peuyeum 

Ketan Istimewa, Lupi Ibu Imas dan Kembali ke Alun-alun Kota Cimahi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan melalui metode kuisioner, 

wawancara langsung, dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

 
1. Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih 

giat lagi dalam mengembangkan dan mempromosikan makanan dan minuman 

lokal yang ada di Kota Cimahi, terutama dalam pengembangan makanan lokal 

dari segi inovasi produk. Kordinasi antara pemerintah dengan pemilik usaha 

atau wisata di Kota Cimahi agar terjalin lebih baik dalam hal pengelolaan 

destinasi wisata. 

 
2. Produsen makanan lokal di Kota Cimahi diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas produk dan juga meningkatkan promosi dengan cara memperluas 

jaringan distributor agar wisatawan lebih mudah dan tertarik untuk membeli 

makanan lokal yang ada di Kota Cimahi. 
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3. Meningkatkan pengetahuan dengan cara melakukan pelatihan kepada pelaku 

usaha dan masyarakat Kota Cimahi khususnya dalam pengetahuan mengenai 

potensi wisata gastronomi dan asal-usul makanan dan minuman lokal, sehingga 

bisa menambah nilai jual bagi Kota Cimahi. 

 

4. Diharapkan dibuat paket khusus mengenai wisata gastronomi yang ada di Kota 

Cimahi dan khususnya pemerintah diharapkan dapat memasarkan wisata 

gastronomi berupa paket wisata yang dipromosikan baik dengan seluruh pihak 

yang terlibat serta mendukung fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaku usaha 

makanan yang terlibat di dalam wisata gastronomi. 

 

5. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya dengan hasil penelitian ini 

diharapkan bisa jadi salah satu acuan dan berguna untuk mengembangkan 

pariwisata yang ada di Kota Cimahi khususnya wisata gastronomi. 


