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Obyek wisata Serulingmas merupakan obyek wisata milik pemerintah 

Kabupaten Banjarnegara yang dikelola dalam bentuk UPTD (Unit Pengelola Teknis 

Dinas) yang sampai saat ini terus berupaya meningkatkan pengembangan obyek 

wisata agar dapat menarik wisatawan. Kunjungan wisatawan di obyek wisata 

Serulingmas dapat diketahui dari tahun 2003 sampai 2008 mengalami penurunan 

pengunjung yang semula pada tahun 2003 sebanyak 154.846 wisatawan, sedangkan 

tahun 2008 sebanyak 128.710 wisatawan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kondisi faktor-

faktor pengembangan obyek wisata Serulingmas?, (2) Bagaimana upaya pengelola 

pariwisata dalam mengembangkan obyek wisata Serulingmas? Tujuan dari penelitian 

ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan 

obyek wisata Serulingmas, (2) Untuk mengetahui pengelolaan obyek wisata 

Serulingmas di Kabupaten Banjarnegara. 

Populasi dalam penelitian ini adalah obyek wisata Serulingmas dengan 

responden pengunjung dan pengelola obyek wisata Serulingmas pada Bulan Januari 

tahun 2010. Pengambilan sempel menggunakan teknik insidental sampling yaitu 

respondan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini 60 responden. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket dan 

analisis menggunakan deskriptif persentase. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa obyek wisata Serulingmas mempunyai 

daya tarik tersendiri di Kabupaten Banjarnegara. Faktor atraksi dan transportasi 

merupakan faktor utama dalam pengembangan obyek wisata serulingmas, hal 

tersebut dapat diketahui dari persentase jawaban responden mengenai faktor atraksi 

sebanyak 63,167%  tergolong baik, fakror transportasi tergolong baik sebanyak 

67,750%, faktor akomodasi mendapat persentase jawaban responden sebanyak 

52,917% tergolong cukup baik, faktor fasilitas pelayanan baik 62,583%, dan faktor 

infrastruktur cukup baik 61,580%. 

Kepada pengelola hendaknya dapat menambah koleksi satwa dan sarana 

akomodasi dibangun lebih dekat dengan obyek wisata dan klas akomodasi yang 

berfariasi, sehingga menambah daya tarik obyek wisata Serulingmas. 

 


