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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

pengembangan analisis SWOT obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis antara lain 

A. Faktor Internal 

1. Kekuatan yang terdiri dari, pemandangan alam yang indah dan asri, 

berbagai jenis flora dan fauna, yang bisa ditemukan yang menambah 

keindahan wisata, kondisi keamanan, udara yang sejuk, akses menuju 

Air terjun yang cukup bagus, suasana yang memberikan kenyamanan. 

2. Kelemahan yang terdiri dari, fasilitas wisata yang belum lengkap, 

masih kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola pariwisata, 

kurangnya perawatan terhadap fasilitas dan obyek wisata yang sudah 

ada, tidak adanya tempat penampungan sampah, tidak ada transportasi 

khusus menuju lokasi wisata. 

B. Faktor Eksternal 

1. Peluang yang terdiri dari, terbukanya lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat, membuka kegiatan masyarakat diberbagai bidang, 

lancarnya arus transportasi menuju obyek wisata, tingginya keinginan 

untuk berwisata yang ingin menikmati wisata alam, meningkatkan 



 

76 
 

wawasan dan pengetahuan masyarakat, sekitar, memberikan paket 

yang menarik dan murah dalam situasi pandemi Covid-19. 

2. Ancaman yang terdiri dari, kemungkinan terjadi bencana alam seperti 

banjir dan longsor, banyaknya obyek wisata yang lebih menarik, 

kurangnya perhatian masyarakat dalam melestarikan obyek wisata, 

terjadinya perubahan gaya hidup akibat dampak wisatawan yang 

berkunjung ke wisata, terjadinya penularan virus COVID-19 pada saat 

ini sehingga pengunjung mulai turun drastis. 

Sementara strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi S-O 

yang dimana strategi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh 

kekuatan yang ada untuk mengambil peluang-peluang yang ada, adapun dari 

strategi itu yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberlakukan 

pembayaran tiket masuk untuk pengunjung yang ingin menikmati wisata alam 

dengan pemandangan yang masih alami, asri dan suasana yang sejuk serta 

memberikan kenyamanan dalam berwisata, kedua membangun dan 

memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata yang dikunjungi 

oleh wisatawan seperti pembangunan tempat penjulan souvenir, ruang ganti, 

toilet dan juga tempat beribadah pengunjung. Ketiga menyarankan bahwa 

kawasan obyek wisata air terjun jeruk manis ini untuk dapat menjadi tempat 

penelitian bagi mahasiswa dari universitas untuk dapat meneliti flora dan 

fauna yang ada di dalam kawasan Obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis lalu 
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dari hasil penelitian itu dapat dimanfaatkan seperti paket wisata kepada 

pengunjung yang datang ke lokasi wisata. 

5.2. Saran 

 Adaoun saran setelah melakukan penelitian terhadap pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis Di Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten 

Lombok Timur sebagai berikut : 

1. Bagi Pengelola 

Mereaslisasikan pembangunan, memperbaiki dan merawat seluruh sarana dan 

prasarana yang dapat meningkatan pengunjung dalam berwisata karena dalam 

sebuah obyek wisata harus ada daya tarik untuk dikunjungi dan bukan hanya 

atraksi wisata juga melainkan juga sarana dan prasarana yang bagus dapat 

membuat pengunjung merasa betah untuk menikmati wisata dan juga 

membangun tempat penjualan souvenir, ruang ganti, toilet serta tempat 

beribadah. Dengan pengelolaan secara profesional akan memberi dampak baik 

bagi para pengunjung dan juga dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini juga 

bisa dimanfaatkan untuk mengatur sistem-sitem pendukung seperti 

pembersihan sampah, penataan kawasan wisata serta fasilitas pendukung 

lainnya. 

2. Bagi Masyarakat 
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Bagi masyarakat setempat diharapkan dapat berperan aktif secara maksimal 

untuk dapat mengembangkan Obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis  dan juga 

dapat menjaga kelestarian alam yang dimiliki dan juga tetap mempertahankan 

keramahan terhadap pengunjung yang datang sehingga bisa memberikan 

dampak positif dalam pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

3. Bagi Pemerintah 

Dalam pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis perlu 

ditingkatkan peran serta pemerintah untuk dapat memaksimalkan 

pengembangan obyek wisata dikarenakan Obyek Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis ini memiliki potensi wisata yang cukup bagus sehingga pengembangan 

wisata dapat berkembang dengan cepat. Dengan cara mengadakan penyuluhan 

kepada masyarakat setempat tentang obyek wisata, kebersihan, dan juga cara 

mengelola sampah. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Pedoman wawancara kepala Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

1. Bagaimana pendapat bapak tentang keberadaan obyek Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis? 

2. Manfaat seperti apa saja yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar 

tentang keberadaan obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini? 

3. Menurut bapak, bagaimana pengembangan Obyek Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis untuk kedepannya supaya bisa meningkatkan kunjungan 

wisatawan? 

1. Pedoman wawancara tokoh masyarakat Desa Jeruk Manis Kecamatan 

Sikur 

1. Bagaimana menurut bapak tentang obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis? 

2. Menurut bapak, manfaat apa saja yang bisa diberikan kepada masyarakat 

dengan adanya Wisata Air Terjun Jeruk Manis? 

3. Menurut bapak, bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Wisata Air 

Terjun Jeruk Manis, serta apa saja yang masih kurang? 

4. Menurut bapak, apa kekuatan dari Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini 

untuk menarik pengunjung untuk menikmati wisata ini? 

5. Menurut bapak, apa saja kelemahan Dari Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

ini? 

6. Menurut bapak, peluang apa saja yang ada dari Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis ini? 

7. Menurut bapak, ancaman seperti apa saja yang bisa terjadi pada Wisata 

Air Terjun Jeruk Manis ini? 

8. Bagaimana pendapat bapak tentang pengembangan Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis untuk kedepannya supaya banyak dikujungi wisatawan? 

 



 

84 
 

3. Pedoman wawancara pengelola obyek wisata air terjun jeruk manis Desa 

Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

1. Bagaimana sejarah awal tentang keberadaan Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis ini? 

2. Siapa yang pertama kali merintis obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

ini? 

3. Siapa yang mengelola obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini? 

4. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar Desa Jeruk Manis, mengenai 

keberadaaan wisata air terjun jeruk manis? 

5. Apa alasan dan tujuan bapak ingn menjadi pengelola Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis? 

6. Bagaimana menurut bapak tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berada di Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini? 

7. Apa saja kekuatan dari Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini untuk menarik 

minat pengunjung? 

8. Apa saja kelemahan yang sering terjadi dari Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis ini? 

9. Apa saja peluang yang dimiliki dari obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

ini agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung? 

10. Apa saja ancaman yang sering terjadi pada obyek Wisata Ai Terjun Jeruk 

Manis ini? 

11. Bagaimana tindakan bapak saat terjadinya ancaman tersebut? 

12. Bagaimana pendapat bapak tentang pengembangan obyek Wisata Air 

Terjun Jeruk Manis untuk kedepannya supaya bisa menarik lebih banyak 

wisatawan untuk berkunjung? 
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4. Pedoman wawancara wisatawan obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

Desa Jeruk Manis Kecamaatan Sikur 

1. Mengapa anda tertarik untuk berkunjung ke Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis? 

2. Dari mana anda mengetahui tentang keberadaan obyek Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis? 

3. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Wisata Air 

Terjun Jeruk Manis ini?  

4. Menurut anda, bagaimana dengan suasana yang ada di Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis ini? 

5. Menurut anda, bagaimana fasilitas-fasilitas yang sudah ada di Wisata Air 

Terjun Jeruk Manis ini? 

6. Bagaimana pendapat anda, apa saja yang harus dilakukan untuk 

pengembangan objek Wisata Air Terjun Jeruk Manis untuk kedepannya, 

agar banyak dikunjungi wisatawan? 

5. Pedoman wawancara Penerima Manfaat Air Terjun Jeruk Manis Desa 

Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

A. Pedagang 

 

1. Mengapa anda tertarik untuk berjualan di obyek Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis? 

2. Kendala apa saja yang sering anda temukan saat anda berjualan di objek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis? 

3. Sudah berapa lama anda berjualan di objek Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis? 

4. Bagaimana manafaat yang anda rasakan setelah berjualan di objek Wisata 

Air Terjun Jeruk Manis? 

5. Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Jeruk Manis untuk kedepannya, 

agar banyak dikunjungi wisatawan ? 
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B. Pemandu Wisata  

 

1. Mengapa anda tertarik untuk menjadi pemandu wisata di obyek Wisata 

Air Terjun Jeruk Manis? 

2. Apa yang anda rasakan setelah adanya obyek Wisata Ait Terjun Jeruk 

Manis ini ? 

3. Menurut anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air TerjunJeruk Manis? 

4. Menurut anda, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini? 

5. Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Jeruk Manis untuk kedepannya, 

agar banyak dikunjungi wisatawan? 
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MANUSKRIP WAWANCARA 

1. Manuskrip wawancara penelitian dengaan Kepala Desa Aik Berik 

Kecamatan Batukliang 

BIODATA : 

1. Nama   : Nurhadi Muis, SH 

2. Alamat   : Jeruk Manis 

3. Umur   : 42 Tahun 

4. Jabatan  : Kepala Desa Jeruk Manis 

5. Hari  : Senin, 28 juni 2021  

6. Pukul  : 10:00 Wita 

7. Tempat : Kantor Desa Jeruk Manis 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

M Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimana pendapat anda mengenai objek wisata Air Terjun Jeruk 

Manis ini ? 

M Pandangan saya dengan adanya Air Terjun Jeruk Manis banyak memberi 

manfaat yang sangat besar. 

P Menurut anda manfaat apa saja yang di berikan oleh obyek wisata air 

terjun Jeruk Manis kepada warga sekitar?  

M Dengan adanya Air Terjun Jeruk Manis yang sekarang ini bisa memberi 

manfaat yang sangat besar bagi masyarakat sekitar Desa Jeruk Manis, 

karena aliran Air Terjun ini bisa dipakai untuk aliran irigasi dan juga air 

minum, Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini membuka lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat Desa Jeruk Manis seperti pemandu wisata dan juga 

pedagang. 

P Bagaimana pendapat anda mengenai pengembangan objek wisata Air 

Terjun Jeruk Manis untuk kedepannya, agar banyak dikunjungi 

wisatawan? 

M Membuat atraksi-atraksi wisata seperti spot poto sehingga pengunjung 
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bisa bertahan lama di wisata Air Terjun dan juga meningkatkan sumber 

daya manusianya dari segi terampil maupun kemampuan dalam 

menyambut pengunjung baik itu dari dalam maupun luar negeri. 

 

2. Manuskrip wawancara untuk Tokoh Masyarakat Desa Jeruk Manis 

Kecamatan Sikur 

BIODATA: 

1. Nama   : Her 

2. Alamat  : Jeruk Manis 

3. Umur   : 50 Tahun    

4. Jabatan : Tokoh  Masyarakat 

5. Agama  : Islam  

6. Hari  : Selasa, 29 juni 2021  

7. Pukul  : 09:00 Wita 

8. Tempat : Rumah Bapak Her 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

H Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimana pendapat anda mengenai objek wisata Air Terjun Jeruk 

Manis ini ? 

H Dengan adanya Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini masyarakat merasa 

sangat terbantu dengan keberadaan wisata itu dikarenakan masyarakat 

sekitar bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, seperti pemandu wisata, 

pedagang dan juga masyarakat bisa mengambil rumput untuk pakan 

ternak sapinya dikawasan wisata. 

P Menurut bapak, bagaimana sarana dan prasarana yang ada dan apa saja 

yang masih kurang di objek wisata ini? 

H walaupun sarana dan prasarana yang masih kurang terawat oleh 

pengelola seperti toilet, area parkir yang masih kurang bersih dan juga 

tempat peristirahatan pengunjung seperti berugak yang disediakan masih 

kurang terawatt 

P Menurut bapak, apa saja kekuatan objek Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

untuk menarik wisatawan agar berkunjung di wisata tersebut? 
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H Adapun kekuatan dari Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini yakni wisata 

alam yang masih alami dan juga terjaga, lokasi wisata yang bertempat di 

dataran tinggi sehingga memiliki hawa yang sejuk,  airnya yang bersih 

dan dingin dikarenakan air mengalir langsung dari gunung rinjani. 

P Menurut bapak, kelemahan apa saja yang sering terjadi pada objek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini ? 

H adapun kelemahan dari Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini seperti, 

fasilitas-fasilitas yang disediakan masih tergolong kurang seperti tidak 

adanya ruang ganti pada area air terjun, toilet yang disediakan sudah 

tidak layak pakai, sampah yang masih berserakan di area parkiran serta 

tidak adanya pengawasan disepanjang perjalanan menuju lokasi Air 

Terjun. 

P Menurut anda, apa saja peluang objek Wisata Air Terjun Jeruk Manis  ? 

H sedangkan untuk peluangnya yaitu alam yang masih terjaga 

keindahannya dan juga membuka peluang kerja bagi warga Desa Jeruk 

Manis. 

P Menurut anda, ancaman apa saja yang sering terjadi pada objek wisata 

Air Terjun Jeruk Manis ini?  

H adapun ancamannya seperti, warga setempat masih kurang sadar dengan 

kebersihan dan budaya luar yang masuk bisa mempengaruhi anak-anak 

atau warga yang belum berpengalaman 

P Bagaimana pendapat anda mengenai pengembangan objek wisata Air 

Terjun Jeruk Manis  untuk kedepannya, agar banyak dikunjungi 

wisatawan? 

H untuk dapat mengembangkan Obyek Wisata Air Terjun jeruk Manis ini 

kita sebagai warga Desa Jeruk Manis berharap kepada pemerintah 

setempat untuk merawat dan juga memperbaiki dan menambah fasilitas-

fasilitasnya sehingga pengunjung bisa bertahan lama untuk menikmati 

wisata 

 

3. Manuskrip wawancara untuk Pengelola Air Terjun Jeruk Manis Desa 

Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

BIODATA: 

1. Nama   : Hamzan 

2. Alamat  : Jeruk Manis 

3. Umur   : 33 Tahun 

4. Jabatan : Pengelola Air Terjun Jeruk Manis 

5. Agama  : Islam 

6. Hari   : Kamis, 1 Juli 2021 
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7. Pukul   : 13:30 Wita 

8. Tempat : Rumah Bapak Hamzan  

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

H Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Apakakah bapak bisa menceritakan secara singkat dan jelas tentang 

sejarah mengenai adanya Air Terjun Jeruk Manis? 

M.K Air Terjun Jeruk Manis merupakan salah satu Air Terjun yang ada di 

Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Air 

Terjun Jeruk Manis memiliki ketinggian sekitar 40 meter dengan curah 

air yang besar dan bersih. Air Terjun ini dulu diberikan nama 

pengekelep jukut oleh warga sekitar namun seiring berjalan waktu 

nama Air Terjun ini dirubah lagi menjadi Air Terjun jeruk Manis oleh 

bapak Nurhadi Muis, SH selaku penemu Air Terjun dan Kepala Desa 

Jeruk Manis, nama ini diberikan karna di ambil dari nama pertemuan 

air kali yang berada di atas Air Terjun. 

P Apakah anda tau siapakah pertama kali yang merintis adanya air terjun 

Jeruk Manis? 

H Air terjun Jeruk Manis pertama kali dikelola oleh masyarakat setempat 

yang masih bernaung di Desa Kembang Kuning namun sekarang 

setelah terjadinya pemekaran desa, wisata ini dikelola oleh masyarakat 

Desa Jeruk Manis. 

P Siapakah yang mengelola wisata Air Terjun Jeruk Manis ini? 

H sejak dari tahun 2013 sampai sekarang dikelola oleh Kelompok Sadar 

Wisata (POKDARWIS) 

P Apakah alasan anda ingin  menjadi pengelola objek wisata Air Terjun 

Benang Stokel? 

H Saya ingin menjadi pengelola dikarenakan Air Terjun ini adalah 

sesuatu yang sangat bermanfaat dan menjadi suatu hal yang baru yang 

bisa mensejahterakan masyarakat. 

P Bagaimana menurut bapak dengan SDM yang berada di Wisata Jeruk 

Manis ini? 

H Kebetulan saya sekarang sebagai ketua Kelompok Sadar Wisata 

(POKDARWIS) yang menjadi pengurus Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimana saya 

adalah pengatur  perihal tentang sumber daya manusianya 
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P Menurut anda, apa saja kekuatan objek Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

untuk menarik wisatawan agar berkunjung di wisata tersebut ? 

H kekuatan dari Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini adalah pemandangan 

alam yang indah dan asri, berbagai jenis flora dan fauna yang bisa 

ditemukan yang menambah keindahan tersendiri bagi Obyek Wisata 

Air Terjun Jeruk Manis, airnya yang sejuk dikarenakan turun langsung 

dari Gunung Rinjani, akses yang sudah bagus menuju lokasi titik Air 

Terjun. 

P Menurut anda, kelemahan apa saja yang sering terjadi pada objek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini ? 

H Sedangkan untuk kelemahannya yaitu sumber daya manusia yang 

bekerja di Obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis sebagai pemandu 

wisata masih belum terlalu mahir, fasilitas yang tersedia juga masih 

kurang memadai dan kurangnya perawatan terhadap fasilitas yang 

sudah ada. 

P Menurut anda, apa saja peluang objek Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

untuk menarik wisatawan agar berkunjung di wisata tersebut ? 

H Adapun peluang yang dimiliki Obyek Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

yakni akses jalan menuju air terjun yang sudah di aspal, terbukanya 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, adanya dukungan masyarakat 

dalam pengembangan obyek wisata, tingginya keinginan dalam 

berwisata yang ingin menikmati wisata alam, meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan masyarakat dan pada saat pandemi ini kita 

menawarkan paket menarik dan murah dengan memberikan harga yang 

terjangkau bagi wisatawan. 

P Menurut anda, ancaman apa saja yang terjadi pada objek wisata Air 

Terjun Jeruk Manis ini ? 

H Ancaman wisata Air Terjun Jeruk Manis ini adalah banyaknya wisata-

wisata lain yang lebih menarik untuk dikunjungi, adanya bencana alam 

yang terjadi dan tidak terduga seperti banjir secara tiba-tiba, tanah 

longsor dan gempa bumi seperti yang kita alami kemarin pada tahun 

2018 silam dan adanya virus Covid-19 ditambahnya kebijakan 

pemerintah dengan penutupan pariwisata ini yang membuat 

pengunjung menurun drastis, kurangnya kesadaran masyarakat 

setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar Obyek Wisata. 

P Lalu bagaimanakah tindakan yang anda ambil saat terjadi ancaman 

tersebut ? 

H Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut 

maka dari itu saya melakukan tindakan seperti membuat kebijakan 

mengenai larangan untuk tetap menjaga kelestarian alam dan tidak 

melanggar peraturan yang sudah dibuat, membuat rambu-rambu 

peringatan ditempat-tempat sudut kawasan yang berbahaya agar 
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pengunjung dapat menaati kebijakan yang telah disepakati bersama dan 

dalam situasi terjadinya pandemi Covid-19 ini pengunjung selalu 

mematuhi protokol kesehatan. 

P Bagaimana pendapat anda mengenai pengembangan objek wisata Air 

Terjun Jeruk Manis pada masa yang akan datang, agar banyak 

dikunjungi wisatawan ? 

H Adapun harapan kami sebagai pengelola untuk mengembangkan 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini adalah saya berharap kepada 

pemerintah setempat untuk turut andil dalam mengembangkan Wisata 

Air Terjun Jeruk Manis dan juga saya berharap pemangku kepentingan 

untuk dapat menjaga kenyamanan dan keamanan bersama serta selalu 

menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan memiliki kesadaran dalam 

membangun bersama untuk mengembangkan Obyek Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis untuk lebih maju kedepannya. 

 

4. Manuskrip wawancara untuk seksi ketertiban dan keamanan Air Terjun 

Jeruk Manis Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

BIODATA: 

1. Nama   : Haerudin 

2. Alamat  : Jeruk Manis 

3. Umur   : 28 Tahun 

4. Jabatan : seksi ketertiban dan keamanan Air Terjun Jeruk Manis 

5. Agama  : Islam 

6. Hari   : Sabtu, 3 Juli 2021 

7. Pukul   : 11:30 Wita 

Tempat : Rumah Bapak Haerudin 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

H Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Apakah bapak bisa menceritakan sedikit tentang wisata air terjun jeruk 

manis ini? 
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H Air terjun jeruk manis ini merupakan salah satu wisata yang ada di desa 

jeruk manis yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan suasana 

yang sejuk ditambahnya dengan air yang bersih dan dingin sehingga 

pengunjung bisa menikmati alam yang masih asri. 

P Bagaimana pendapat bapak tentang keamanan dan ketertiban di wisata 

air terjun jeruk manis? 

 

H Saya selaku seksi ketertiban dan keamanan di wisata air terjun jeruk 

manis, sebagian besar orang melakukan perjalanan wisata adalah hal 

yang sangat kita nantikan, tentu saja orang yang mau berlibur ke suatu 

tempat wisata menginginkan pengalaman yang menyenangkan , 

misalnya seperti mendatangi tempat-tempat yang indah dan nyaman 

untuk dikunjungi, untuk menjaga kemanan dan ketertiban bagi para 

pengunjung 

P Apa saja yang bapak lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

wisata air terjun jeruk manis ini? 

 

H kami selelu menghimbau para pengunjung untuk selalu mematuhi 

peraturan yang sudah dibuat seperti tidak merusak alam dan selalu 

mematuhi rambu-rambu peringatan ditempat sudut-sudut yang 

berbahaya untuk dikunjungi agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

 

5. Manuskrip wawancara untuk Seksi Kebersihan Air Terjun Jeruk Manis 

Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

BIODATA: 

1. Nama   : Rizal Ahmadi 

2. Alamat  : Jeruk Manis 

3. Umur   : 30 Tahun 

4. Jabatan : Seksi Kebersihan 

5. Agama  : Islam 

6. Hari   : Sabtu, 3 Juli 2021 

7. Pukul   : 13:00 Wita 

Tempat : Rumah Bapak Rizal Ahmadi 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

R.A Waalaikumsalam war. Wab 
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Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Apakah bapak bisa menceritakan sedikit tentang wisata Air Terjun 

Jeruk Manis ini? 

 

R.A Air terjun jeruk manis ini memiliki pemandangan yang indah dan asri 

karena kawasan wisata ini berada di kaki gunung rinjani, air terjunnya 

juga sangat sejuk dan bersih 

P Apa saja yang bapak lakukan untuk menjaga kebersihan di wisata Air 

Terjun Jeruk Manis ini? 

 

R.A kami menghimbau bagi para pengunjung dan masyarakat sekitar untuk 

tetap menjaga kebersihan lingkugan kawasan wisata air terjun dan 

selalu mematuhi peraturan agar tidak membuang sampah disembarang 

tempat, mencoret fasilitas yang sudah disediakan dan tidak merusak 

tanaman-tanaman didalam kawasan air terjun, sehingga kawasan wisata   

tetap telihat bersih 

P Apa harapan bapak untuk kedepannya agar wisata ini tetap ramai 

dikunjungi dan tetap terjaga kebersihannya? 

R.A untuk kedepannya kami berharap kepada pemerinah setempat untuk 

dapat menyediakan tempat pembuangan sampah yang besar serta 

sampah-sampah plastik juga bisa diolah oleh masyarakat 

 

6. Manuskrip wawancara untuk Seksi Daya Tarik Dan Kenangan Air Terjun 

Jeruk Manis Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

BIODATA: 

1. Nama   : Fahrurozi 

2. Alamat  : Jeruk Manis 

3. Umur   : 33 Tahun 

4. Jabatan : Seksi Daya Tarik Dan Kenangan 

5. Agama  : Islam 

6. Hari   : Sabtu, 3 Juli 2021 

7. Pukul   : 14:30 Wita 

Tempat : Rumah Bapak Fahrurozi 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

F Waalaikumsalam war. Wab 
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Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Apakah bapak bisa menceritakan sedikit tentang wisata air terjun jeruk 

manis ini? 

 

F Air terjun jeruk manis ini memiliki daya tarik tersendiri sepeti kekayan 

alam yang berlimpah dan masih alami, air terjun dengan ketinggian 40 

meter ditambahnya dengan air yang bersih dan sejuk serta memiliki 

pemandangan yang hijau sehingga pengunjung bisa berlama-lama 

dalam menikmati wisata. 

P Bagaimana pendapat bapak tentang daya tarik dan kenangan di wisata 

air terjun jeruk manis ini? 

 

F akses untuk menuju air terjun juga sudah bagus dan bagi para 

pengunjung yang merasa lelah didalam perjalanan bisa beristirahat 

sejenak di fasilitas yang sudah disediakan sepeti berugak untuk menuju 

air terjun. 

P Apa harapan bapak untuk kedepannya agar wisata ini tetap ramai 

dikunjungi oleh wisatawan? 

F masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana yang indah dimana 

saja dan kapan saja sehingga pengunjung bisa bertahan lama dan 

merasa puas dalam berwisata, saya berharap untuk kedepannya semoga 

bisa menambah fasilitas dan membuat lebih banyak atraksi wisata 

untuk dapat menarik mint pengunjung dalam berwisata. 

 

 

7. Manuskrip wawancara untuk Seksi Pengembangan Usaha Wisata Air 

Terjun Jeruk Manis Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

BIODATA: 

1. Nama   : Samsudin 

2. Alamat  : Jeruk Manis 

3. Umur   : 35 Tahun 

4. Jabatan : Seksi Pengembangan Usaha 

5. Agama  : Islam 

6. Hari   : Sabtu, 3 Juli 2021 

7. Pukul   : 14:30 Wita 

Tempat : Rumah Bapak Samsudin 
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P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

S Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Apakah bapak bisa menceritakan sedikit tentang wisata air terjun jeruk 

manis ini? 

 

S Air terjun jeruk manis ini sangat cocok untuk mengisis waktu liburan 

bagi pencinta alam dan juga untuk liburan keluarga dikrenakan 

kawasan wisata ini masih asri dan masih terjaga kealamiannya 

sehingga membuat pengunjung merasa nyaman dan betah untuk 

mengisi waktu liburan 

P Apa saja yang bapak lakukan dalam pengembangan Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis ini? 

S adapun langkah yang kami lakukan dalam pengembangan ini, 

mengikuti setiap even pariwisata dari skala lokal maupun regional dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan 

berusaha dan lapangan pekerjaan 

P Apa harapan bapak untuk kedepannya agar wisata ini tetap ramai 

dikunjungi oleh wisatawan? 

S semoga kedepannya wisata air terjun ini bisa dikembangkan lebih baik 

lagi dan juga pemerintah serta masyarakat setempat ikut andil dalam 

pengembangan pariwisata sehingga bisa memberikan dampak positif 

bagi kawasan wisata 

 

8. Manuskrip wawancara untuk Wisatawan Air Terjun Jeruk Manis Desa 

Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

BIODATA : 

1. Nama   : Doni Saputra 

2. Alamat  : Selong 

3. Umur   : 23 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Minggu, 4 Juli 2021 

6. Pukul  : 10.30 Wita 
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7. Tempat : Area Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

P Selamat Pagi. 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

D.S Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk berkunjung ke objek Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis? 

D.S Alasan saya berkunjung ke tempat Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini 

adalah dikarenakan dekat dengan Kota Selong tempat saya tinggal 

P Dari manakah anda memperoleh informasi objek wisata Air Terjun Jeruk 

Manis? 

D.S saya tau tentang keberadaan lokasi air terjun ini karena sahabat saya, 

sebenarnya saya juga pernah melihat postingan wisata ini di sosial 

media 

P Menurut pendapat anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis? 

D.S wisata ini memiliki pemandangan yang hijau, udara yang segar dan juga 

air yang dingin tempat ini sangat cocok untuk menikmati alam yang 

masih alami 

P Menurut pendapat anda, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di 

objek objek wisata Air Terjun Jeruk Manis ini? 

D.S akan tetapi di tempat ini masih banyak sampah yang berserakan seperti 

di area parkir membuat tidak enak dipandang 

P Bagaimana pendapat anda, apa yang harus dilakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Jeruk Manis  pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 

D.S sayapun berharap kepada pengelola untuk kedepannya bisa mengatasi 

masalah ini agar wisata ini bisa bertahan lama dan juga kita sebagai 

pengunjung bisa betah untuk menikmati alam 

 

BIODATA: 

1. Nama   : Rizal Ahmadi 

2. Alamat  : Anjani 

3. Umur   : 25 Tahun 

4. Agama  : Islam 
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5. Hari  : Minggu, 4 Juli 2021 

6. Pukul  : 11:30 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

R.A Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk berkunjung ke objek wisata Air Terjun Jeruk 

Manis? 

R.A kebetulan hari ini kita ada acara liburan bersama keluarga yang ingin 

merasakan dan menikmati suasana Air terjun dan juga keberadaan 

tempat wisata ini juga tidak terlalu jauh seperti air terjun yang lainnya. 

P Dari manakah anda memperoleh informasi objek wisata Air Terjun Jeruk 

Manis? 

R.A saya mendapat informasi tentang keberadaan wisata ini dari teman yang 

pernah berkunjung ke tempat ini. 

P Menurut pendapat anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis? 

R.A setelah saya sampai di lokasi ini saya disambut dengan pemandangan 

yang sangat bagus serta suasana yang nyaman. 

P Menurut pendapat anda, bagaimana tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di 

objek objek wisata Air Terjun Jeruk Manis ini? 

R.A fasilitas-fasilitas yang disediakan masih sangat kurang, seperti toilet dan 

gazebo atau tempat peristirahatan yang disediakan tidak terawat dengan 

benar sehingga kita yang mau membuang air kecil dan beristirahat 

merasa tidak nyaman. 

P  Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Jeruk Manis pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 

R.A  harapan dari kami semoga kedepannya fasilitas-fasilitas bisa dirawat 

dan dijaga dengan baik sehingga kita sebagai pengunjung bisa merasa 

kenyamanan untuk berwisata. 

 

BIODATA : 

1. Nama   : Malasari 
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2. Alamat  : Padamara  

3. Umur   : 22 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Minggu, 4 Juli 2021 

6. Pukul  : 13.30 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

M Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk berkunjung ke objek wisata Air Terjun Jeruk 

Manis? 

M Alasan saya berkunjung ke tempat wisata Air Terjun Jeruk Manis ini 

adalah untuk menikmati keindahan alam yang masih asri dan ini juga 

sudah kedua kalinya saya berkunjung ke wisata ini. 

P Menurut pendapat anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air Terjun Jeruk 

Manis? 

M Air Terjun Jeruk Manis ini sangat cocok unuk orang-orang pencinta alam 

karena mempunyai udara yang sejuk, perjalanan menuju wisata ini juga 

tidak membosankan karena dari masuk gapura Desa Jeruk Manis kita 

sudah disambut dengan tanaman bunga di sepanjang perjalanan dengan 

didukung sama akses jalan yang sudah di aspal 

P  Menurut pendapat anda, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di 

objek wisata Air Terjun Jeruk Manis ini? 

M  adapun yang menjadi kekurangan wisata Air Terjun ini adalah kurangnya 

kesadaran pengunjung lain dalam menjaga kebersihan yang masih 

membuang sampah di sepanjang menuju Air Terjun dan juga tidak 

adanya fasilitas seperti ruang ganti di tempat pemandian Air Terjun Jeruk 

Manis 

P Bagaimana pendapat anda, apa yang harus dilakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Jeruk Manis pada masa yang 

akan datang agar banyak dikunjungi wisatawan? 

M kita sebagai pengunjung berharap untuk kedepannya bisa menambah 

fasilitas kebutuhan pengunjung di area lokasi Air Terjun agar kita bisa 

menikmati kesegaran Air Terjun. 
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9. Manuskrip wawancara untuk Penerima Manfaat Air Terjun Jeruk Manis 

Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur 

A. Pedagang 

BIODATA   

1. Nama   : Sumiati 

2. Alamat  : Jeruk Manis 

3. Umur   : 40 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Selasa, 6 Juli 2021 

6. Pukul  : 09:30 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun Jeruk Manis  

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis. 

S Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Sudah berapa lama anda berjualan di objek Wisata Air Terjun Benang 

Stokel ? 

S Semenjak berdirinya wisata air terjun ini saya sudah berjualan seperti 

snack, sate dan makanan ringan lainnya. 

P Mengapa ibu ingin berjualan di objek wisata Air TerjunJeruk Manis? 

 

S alasan saya berjualan di Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini dikarenakan 

hasil penjualan di wisata ini lebih banyak keuntungan dibandingkan 

berjualan di tempat lain apalagi pada hari-hari libur banyak juga pembeli, 

dari hasil penjualan ini bisa meningkatkan ekonomi keluarga dirumah 

jadi saya merasa sangat terbantu 

 

P  Kendala apa saja yang sering anda temukan saat anda berjualan di objek 

Wisata Air Terjun Jeruk Manis? 

S  kendala yang sering kita alami seperti saat terjadinya musim hujan tiba 

yang membuat pengunjung menjadi sepi  dan tidak adanya pembeli 

P Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Jeruk Manis pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 
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S harapan saya kedepannya semoga Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini 

banyak dikunjungi karena keindahan alamnya yang hijau dan segar dan 

juga kita sebagai pedagang bisa merasakan manfaat dari wisata Air 

Terjun ini. 

 

B. Pemandu Wisata (Tour Gaide) 

BIODATA   

1. Nama   : Ikang Fauzi 

2. Alamat  : Jeruk Manis 

3. Umur   : 35 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Selasa, 6 Juli 2021 

6. Pukul  : 11.00 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun Jeruk Manis 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin melakukan 

penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun 

Jeruk Manis. 

I.F Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk menjadi pemandu wisata di objek wisata Air 

Terjun Jeruk Manis? 

I.F Dengan keberadaan Wisata Air Terjun Jeruk Manis ini bisa membuka 

lapangan pekerjaan seperti pemandu wisata (Tour Gaide) seperti saya 

sekarang ini. 

  

P Apa yang anda rasakan setelah adanya wisata ait terjun Jeruk Manis ini ? 

I.F dengan adanya wisata ini saya merasa sangat terbantu dengan pekerjaan 

seperti bisa membantu kehidupan saya dan keluarga dulu awalnya saya 

hanya seorang pengangguran akan tetapi sekarang saya bisa mendapatkan 

penghasilan sebagai pemandu wisata (Tour Gaide) 

P  Menurut pendapat anda, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di objek 

objek wisata Air Terjun Benag Stokel ini? 

I.F fasilitas-fasilitas tersedia masih kurang terawat dan tidak terurus serta 

sampah yang masih berserakan membuat tidak enak dipandang 

P Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk pengembangan 

objek wisata Air Terjun Jeruk Manis pada masa yang akan datang, agar 
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banyak dikunjungi wisatawan? 

I.F saya sendiri sangat berharap kepada pemangku kepentingan maupun 

pengunjung untuk sama-sama menjaga kebersihan dan memliki kesadaran 

mengenai masalah sampah agar lingkungan disekitar obyek wisata tetap 

terjaga kebersihan dan kealamiannya. 

 

 


