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Gazebo yang berada pada tengah kolam 

ikan  

Para pedagang yang berada di Obyek 

Wisata Ngembag 

kondisi kolam ikan yang ada di 

Obyek Wisata Ngembag  

Kegiatan wisatawan yang ada di Obyek 

Wisata Ngembag 



           

 

 

       

 

 

 

Kondisi permainan Flying fox di 

Obyek Wisata Ngembag 
Kondisi kolam renang anak yang ada di 

Obyek Wisata Ngembag  

Kondisi musholla yang ada di Obyek 

Wisata Ngembag 

Swasana yang asri Di Obyek Wisata 

Ngembag 



      

 

 

  

         

   

 

 

 

 

Kondisi Kamarmandi / toilet yang ada 

di Obyek Wisata Ngembag 

Kondisi toilet yang ada di Obyek 

Wisata Ngembag 

Kondisi panggung yang ada di 

Obyek Wisata Ngembag  

Kondisi tempat bermain yang ada di 

Obyek Wisata Ngembag  



      

 

 

          

 

 

 

 

 

 

kegiatan orang dewasa yang ada 

di Obyek Wisata Ngembag  

Kondisi tempat hewan yang ada di 

Obyek Wisata Ngembag 

Kondisi Gazebo yang ada di Obyek 

Wisata Ngembag 

Kondisi kandang monyet  



Hasil Wawancara 

Pada tgl 28 Februari 2017 bersama Pak Sukimen selaku pengelola Obyek Wisata 

Ngembag.  

Saya  “Apa yang menjadi daya tarik di obyek wisata ngembag ini?” 

Pak 

Sukimen 
“Yang menjadi daya tarik  obyek wisata Ngembag adalah 

suasana yang asri , kolam renang anak, flying fox, perahu bebek 

dan juga kebun binatang mini. 

saya “ apa yang menjadi andalan di obyek wisata Ngembag ?” 

Pak 

Sukimen 
“ obyek wisata Ngembag yang menjadi andalan yaitu dari 

kolam renang anak dan flying fox 

Saya  “ Berapa harga tiket untuk masuk ke obyek wisata Ngembag?” 

Pak 

Sukimen  

“Harga tiket untuk orang dewasa sebesar Rp 5.000, dan untuk 

anak Rp 3.000, dan untuk wahana bermain untuk kolam renang 

Rp 5.000, untuk flying fox anak sebesar Rp 4.000 dan dewasa 

Rp6.000, perahu bebek Rp 5.000 

saya  “Bagaimana hasil penjualan tiket pengunjung di kelola oleh 

pihak pemerintah daerah Atau di kelola oleh obyek wisata 

ngembag sendiri?” 

Pak 

Sukimen 

“Untuk hasil penjualan tiket yang ngelola adalah pemerintah 

daerah karena obyek wisata ngembag ini dibawah pemerintah 

daerah, dan untuk hasil penjualan tiket biasanya di serahkan 

pada daerah pada satu bulan sekali  

Saya  “ Berapa rata-rata penjualan tiket perharinya?” 

Pak 

Sukimen 

“ Gak bisa di prediksi mbak untuk penjualan tiket biasanya ya, 

mengkuti banyaknya pengunjung , kadang ya banyak kadang ya 

sedikit, tapi utnuk penjualan tket palng banyak biasnaya pada 

hari libur seperti minggu dan juga tanggal merah” 

Saya  “ Pak berapa jumlah pegawai yang ada di obyek wisata 

Ngembag?” 

Pak “ Jumlah pegawainya ada 11 mbk, saya sendiri sebagai 



Sukimen koordinator, yang 8 harlep (harian lepas) ini tugasnya yaitu 

sebagai tukang bersih-bersih, dan 2 orang sebagai keamanan” 

Saya “Pak kalau pegawainya sendiri di rekrut oleh Obyek wisata 

Ngembag sendiri apa oleh Daerah?” 

Pak 

Sukimen 

“ Kalau pegawainya mbk yang ngerekrut dari daerahnya dan 

saya yang nyeleksi karena saya yang tau seluk beluk Ngebag” 

Saya “ Pak utuk tugas kebersihan apa saja pak?” 

Pak 

Sukimen 

“ kalau tukang bersih-bersinya biasanya di lakukan pagi hari 

yaitu bersih-bersih area obyek dan kolam ikan, jika tugasnya 

sudah selesai pegawai bersih-bersinya di persilahkan pulang 

tapi jika tidak banyak pengunjung jika banyak pengunjung 

maka tidak boleh pulang dulu” 

Saya “Pak apakah ada rencana untuk membuat paket wisata?” 

Pak 

Sukimen 

“ kalau rencana ada mbak dari daerah tapi masih bellum 

terlaksana karena sekarang ini peerintah daerah masih foskus 

dengan Ngebel” 

Saya “ Pak apa ada pertunjukan seni dan musik di obyek wisata 

Ngembag?” 

Pak 

Sukimen 

“ untuk sekarang belum ada mbak karena dana untuk 

mengadakan panggung musik sudah di hapus oleh daerah, kalau 

dulu ada mbk bisanya satu tahun di adakan panggung music 

sebanyak 3 bulan sekali jadi itu bisa untuk mearik pengunjung 

dan untuk sekarang ya gak ada mbak” 

Saya “ Untuk promosi pak di obyek wisata Ngembag apa yang sudah 

di lakukan?” 

Pak 

Sukimen 

“ Promosi sekarang ini masih menggunakan brosur yang di 

sebar melalui guru-guru TK dan SD, lah kalau dulu mbak kita 

menggunakan brosur yang di sebarkan melalui supir bis antar 

kota dan juga lewat radio-radio” 

 



KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth. 

Bapak/ibu/saudara/i responden  

Di  

Tempat  

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan Hormat  

 Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan di obyek 

wisata Ngembag. Dengan ini saya mohon kesediaan bapak 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini secara obyektif, karena 

identitas dan jawaban responden akan dijaga kerahasiaannya. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data daa\n informasi 

yang semata-mata bertujuan untuk penelitian guna menyusun skripsi serta 

sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar saarjana (S1) Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo. 

 Atas kesediaan Bapak/Ibu/Ssaudara/i yang telah meluangkan 

waktunya untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Hormat saya, 

 

Yayuk Dwi Karsari  



 

 

ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA NGEMBAG 

PONOROGO 

Tanggal : 

No Responden : 

1. Nama : 

2. Usia : 

3. Jenis Kelamin :          Laki-laki                                     Perempuan  

4. Alamat : 

5. Tingkat Pendidikan : 

       SMA sederajat  

 Perguruan Tinggi 

Lain-lain  

Petunjuk pengisian  

 Berilah tanda ceklist (√) pada angka paling sesuai dengan penilain anda 

terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini , dengan pedoman  

Keterangan  Notasi 

Sangat setuju  SS 

Setuju S 

Tidak setuju TS 

Sangat tidak setuju  STS 

 



 

 

 

 

Faktor – faktor eksternal SS S TS STS 

1. Peluang  

a) Menjadi obyek wisata edukasi 

bagi pelajar SD dan TK 

    

b) Adanya perkembangan teknologi     

c) Obyek Wisata Ngembag dapat  

menyerap tenaga kerja di daerah 

sekitar obyek wisata 

    

d) Diadakan paket wisata untuk 

mengunjungi tempat-tempat 

wisata di Ponorogo, terutama di 

Ngembag 

    

2. Ancaman  

a) Adanya pesaingan antar  obyek 

wisata yang sejenis di daerah 

Ponorogo  

    

b) Kurangnya alat transportasi umum 

menuju Obyek Wisata Ngembag   

    

c) Kurangnya minat masyarakat 

dikarenakan mereka cenderung 

berwisata dan berbelanja di 

mall/pusat perbelanjaan 

    

 

 

 



Faktor-faktor internal SS S TS STS 

1. Kekuatan 

a) Obyek wisata Ngembag ini sangat 

asri dengan rimbunnya pepohonan 

dan juga memberikan wahana 

permainan anak berupa (kolam 

renang,kebun binatang mini, 

kolam ikan, perahu bebek, flying 

fox) 

    

b) Obyek wisata Ngembag dekat 

dengan kota Ponorogo 

    

c) Harga tiket masuk Obyek Wisata 

Ngembag sangat terjangkau 

    

d) Tempat Obyek Wisata Ngembag 

yang bersih  

    

2. Kelemahan  

a) Pengelolaan obyek wisata yang 

kurang optimal 

    

b) Kondisi Obyek Wisata Ngembag 

kurang terawat 

    

c) Promosi yang kurang maksimal     

d) Kurangnya fasilitas penunjang 

tempat wisata Ngembag seperti  

(panggung musik, kesenian) 

    

 

 

 

 

 


