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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis deskriptif X1 daya tarik objek wisata dengan skor

rata-rata sebesar 3.97, X2 event-event dengan skor rata-rata sebesar 4.02,

X3 sarana prasarana dengan skor rata-rata sebesar 3.98 dan Y jumlah

pengunjung dengan skor rata-rata sebesar 3.94 termasuk kategori

klasifikasi penilaian tinggi. Sehingga dapat diketahui“diduga tingkat daya

tarik objek wisata, event-event, sarana prasarana dan jumlah pengunjung

tinggi” di terima.

2. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh daya tarik objek wisata

terhadap jumlah pengunjung pada Kabupaten Bangka Barat dengan nilai

t hitung sebesar 5.920 lebih besar  dibanding dengan nilai t tabel 1.985 yang

berarti bahwa daya tarik berpengaruh positif dan signifikan terhadap

jumlah pengunjung wisata Kabupaten Bangka Barat.

3. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh event-event terhadap

jumlah pengunjung wisata Kabupaten Bangka Barat dengan nilai t hitung

sebesar 2.441 lebih besar dibanding dengan nilai t tabel 1.967 yang berarti

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

jumlah pengunjung pada Kabupaten Bangka Barat.
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4. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh sarana prasarana terhadap

jumlah pengunjung pada Kabupaten Bangka Barat dengan nilai t hitung

sebesar 2.278   lebih besar  dibanding dengan nilai t tabel 1.985 yang berarti

bahwa sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap

jumlah pengunjung wisata Kabupaten Bangka Barat.

5. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh secara simultan antara

daya tarik objek wisata, event-event dan sarana prasarana terhadap jumlah

pengunjung wisata pada Kabupaten Bangka Barat. Hasil perhitungan nilai

F hitung 54.335 dan nilai F tabel 2,71 maka dihasilkan nilai F hitung lebih

besar dari F tabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05.

Berdasarkan hasil perhitungan penelitian bahwa daya tarik objek wisata,

event-event dan sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan

secara simultan pada jumlah pengunjung wisata pada Kabupaten Bangka

Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk

meningkatkan penelitian selanjutnya baik yang bersifat melanjutkan

penelitian yang sama maupun untuk melengkapi penelitian dimasa yang

akan datang, sehingga dapat menambah beberapa variabel yang

mempengaruhi jumlah pengunjung wisata selain dari variabel daya tarik
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objek wisata, event-event dan sarana prasarana serta memperoleh hasil yang

lebih bervariatif yang dapat berpengaruh terhadap jumlah pengunjung.

2. Bagi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika

Kabupaten Bangka Barat.

Bagi instansi, diharapkan mampu meningkatkan daya tarik objek wisata

lebih menarik, event-event yang lebih sesuai dengan kebutuhan

pengunjung, dan sarana prasarana yang memadai perjalanan pengunjung

wisata pada umumnya. Dengan  penelitian ini akan sangat diharapkan bisa

bermanfaat  dan dapat menjadi referensi atau gambaran yang berguna bagi

dinas untuk merumuskan kebijakan dalam meningkatkan strategi promosi

blog dengan cara memaksimalkan pemasaran produk/jasa dari segi trend

situasi, brand awarness dimasa yang akan datang, kiranya sangat

bermanfaat bagi kemajuan pariwisata dalam upaya meningkatkan jumlah

pengunjung.
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