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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Sebagai akhir dari penulisan, dalam bab ini disampaikan beberapa 

kesimpulan dan saran yang relevan bagi peneliti yang akan datang sesuai dengan 

hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan. 

6.1. Kesimpulan 

Dari pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil penelitian dengan menggunakan Uji Hipotesis Secara Simultan 

(Uji F), menunjukkan bahwa Kunjungan Wisatawan pada kawasan objek 

wisata Ngalau Indah Kota Payakumbuh bersama-sama dipengaruhi oleh 

variabel Harga, Promosi, Pelayanan, dan Fasilitas fisik. 

2. Untuk hasil Uji Hipotesis dengan menggunakan Uji Secara Parsial (Uji t), 

diketahui bahwa variabel Harga (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

Kunjungan Wisatawan, pada variabel Promosi (X2)   berpengaruh signifikan 

terhadap Kunjungan Wisatawan,  pada variabel Pelayanan (X3) bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan, dan pada 

variabel Fasilitas fisik (X4) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap kunjungan wisatawan pada kawasan objek Ngalau Indah di Kota 

Payakumbuh. 

3. Untuk hasil uji koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa 66,4% hasil 

ini menunjukkan bahwa yang mempengaruhi Kunjungan Wisatawan pada 
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kawasan objek wisata Ngalau Indah Kota Payakumbuh dipengaruhi oleh 

Harga, Promosi, Pelayanan, dan Fasilitas. Sedangkan sisanya sebesar 33,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

6.2.  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang 

ingin penulis sampaikan kepada pihak perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Promosi memiliki pengaruh terbesar terhadap kunjungan wisatawan pada 

kawasan objek wisata Ngalau Indah Kota Payakumbuh. Untuk itu sebaiknya, 

pihak pengelola kawasan objek wisata Ngalau Indah yakni Dinas Pariwisata 

Kota Payakumbuh tetap meningkatkan promosi untuk menggait pengunjung 

lebih banyak lagi, tidak hanya pengunjung dari dalam negeri tetapi juga 

pengunjung dari luar negeri atau manca Negara serta meningkatkan sarana 

promosi  objek wisata kawasan Ngalau Indah secara digital agar mudah 

diakses dan jangkauannya lebih luas. Seperti membuat promosi di instagram, 

facebook, dan youtube. Serta dilengkapi video menarik mengenai apa saja 

yang ada di tempat wisata Ngalau Indah. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan cukup berpengaruhnya harga pada 

kawasan objek wisata Ngalau Indah terhadap keputusan berkunjung 

wisatawan. Disarankan kepada pihak pengelola kawasan objek wisata Ngalau 

Indah agar lebih ditingkatkan kualitasnya seperti memberikan harga khusus 

kepada pengunjung yang datang untuk kedua kalinya demi meningkatnya 

kunjungan wisatawan setiap tahunnya, dan memberikan harga khusus pada 

rombongan. 
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3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan cukup berpengaruhnya pelayanan 

pada kawasan objek wisata Ngalau Indah terhadap keputusan berkunjung 

wisatawan. Disarankan kepada pihak pengelola kawasan objek wisata Ngalau 

Indah agar lebih ditingkatkan kualitasnya seperti meningkatkan keramah 

tamahan dalam melayani pengunjung, tukang parkir dengan baju yang 

seragam  demi kenyamanan kunjungan wisatawan setiap tahunnya. 

4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan cukup berpengaruhnya fasilitas 

fisik pada kawasan objek wisata Ngalau Indah terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan. Disarankan kepada pihak pengelola kawasan objek 

wisata Ngalau Indah agar lebih ditingkatkan kualitasnya seperti pada loket 

tiket dengan memasang lebih banyak pagar-pagar penghalang untuk 

mengantri, mushala yang dilengkapi alat ibadah, toilet yang bersih dan wangi, 

area parkir yang luas dan tertata, tong sampah yang banyak, memperbanyak 

gazebo, membuat petunjuk arah yang jelas, dan memasang lebih banayak 

lampu goa demi kenyamanan kunjungan wisatawan setiap tahunnya. 

5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema yang sama bisa 

dikembangkan dengan menambah jumlah data yang diteliti sehingga hasil 

yang diperoleh lebih akurat dan mempunyai cakupan yang lebih luas. 

 


