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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkembangan Terasering 

Panyaweuyan sebagai agrowisata di Desa Tejamulya Kecamatan Argapura 

Kabupaten Majalengka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

1. Potensi Terasering Panyaweuyan Sebagai Agrowisata 

Potensi yang ada di Terasering Panyaweuyan yaitu daya tarik kawasan 

pertanian holtikultura yang digunakan sistem teras. Namun dikarenakan berada 

dilahan pertanian dan lokasinya berada dilereng perbukitan membuat wisata ini 

sulit untuk dibangun fasilitas penunjang bagi kegiatan wisata. 

2. Pengembangan Daya Tarik Terasaering Panyaweuyan Sebagai Agrowisata 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan strategi-strategi yang dapat di terapkan 

untuk Pengembangan daya tarik Terasering Panyaweuyan. peneliti mengambil 

beberapa strategi yang dapat dilakukan  seperti menjaga kelestrian alam membuat 

regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kaidah ekowisata (wisata berkelanjutan) 

seperti pembangunan fasilitas umum yang wajib ada pada destinasi wisata. Adanya 

Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata memberikan dampak baik bagi 

pengelola untuk meningkatkan kualitas dalam mengelola wisata. Penetapkan 

pemandu wisata secara resmi sehingga wisatawan dapat diberi pemahaman 

berkaitan dengan pertanian yang ada di Terasering Panyaweuyan. 

5.2 Implikasi 

Penelitian yang berjudul “Pengembangan terasering panyaweuyan sebagai 

agrowisata di Desa Tejamulya Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka”  

bertujuan untuk menganilis potensi dan identifikasi pengembangan daya tarik 

terasering panyaweuyan sebagai agrowisata, sehingga penelitian ini dapat 

diterapkan sebagai perencaaan perkembangan daya tarik terasering Panyaweuyan 

sebagai agrowisata di Desa Tejamulya Kecamatan Argapura Kabupaten 

Majalengka. 
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Selain itu penelitian ini dapat diimplikasikan kepada bidang pendidikan dengan 

mata pelajaran geografi kelas XI, BAB pengelolaan sumber daya alam Indonesia. 

Indikatornya ialah menganalisis potensi dan persebaran sumberdaya alam 

kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Materi pokok 

potensi dan persebaran sumberdaya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan 

pariwisata Indonesia. 

5.3  Rekomendasi  

Berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi didapatkan rekomendasi bagi 

pihak-pihak terkait pada daya tarik terasering Panyaweuyan antara lain: 

1. Untuk Masyarakat, diharapkan untuk menjaga kesadaran akan pentingnya 

mengolah lahan pertanian sehingga kawasan tersebut akan terjaga 

kelestarian alam. 

2. Untuk pengelola, diharapkan berkerjsaama dengan pemerintah, dan Sekolah 

Tinggi Pariwisata guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber 

daya manusia. 

3. Untuk Pemerintah, diharapkan membuat kebijakan dan peraturan dengan 

menetapkan regulasi sesuai kaidah-kaidah kelestarian alam sehingga daya 

tarik tersebut dapat terjaga. 

 

 


