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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis berkesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa sebagian besar wisatawan yang 

datang ke Kota Bandung adalah Wanita (67%), sisanya adalah pria (33%), 

Jumlah responden pria lebih sedikit dibandingkan wanita, karena wanita 

biasanya lebih antusias untuk jalan-jalan atau berwisata. Sebagian besar 

wisatawan yang datang ke Bandung adalah kelompok usia 26 – 30 tahun 

sebesar 24% karena kelompok ini telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, 

sehingga sering berwisata ke Kota Bandung. Pekerjaan wisatawan yang paling 

banyak sebagai karyawan swasta, yaitu sebanyak 31% karena umumnya 

karyawan swasta yang memiliki waktu kerja yang padat, sehingga 

membutuhkan kegiatan wisata yang lebih banyak untuk mencari kesenangan 

atau menenangkan pikiran. Daerah asal wisatawan yang paling banyak datang 

ke Bandung adalah dari Jabodetabek sebanyak 35% karena wisatawan 

jabodetabek memiliki akses ke Bandung yang mudah, seperti adanya tol 

Cipularang, jalur puncak. Tujuan wisatawan ke Bandung sebagian besar 

adalah berlibur yaitu sebesar 35% karena Bandung terkenal sebagai kota 

wisata dan banyak tersedia obyek wisata dan sarana wisata dibanding kota 

lain di Jawa Barat 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan wisatawan terhadap sarana dan 

prasarana wisata sebesar 3.789 berada pada interval 3,40 – 4,19 yang berarti 

harapan wisatawan terhadap sarana dan prasarana wisata di Kota Bandung 

baik atau penting keberadaannya untuk meningkatkan kepuasan wisatawan. 

Sedangkan kinerja sarana dan prasarana wisata di Kota Bandung sebesar 
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3.495 berada pada interval 3,40 – 4,19 yang berarti kinerja sarana dan 

prasarana wisata yang dirasakan wisatawan sudah baik karena beberapa 

indikator sarana dan prasarana wisata memiliki kinerja yang sama dengan 

harapan wisatawan atau melebihi harapan wisatawan, namun ada beberapa 

indikator lain memiliki kinerja di bawah harapan wisatawan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, telah diketahui harapan dan kinerja yang 

dirasakan wisatawan terhadap sarana dan prasarana wisata Kota Bandung, 

maka dengan membandingkan antara harapan dan kinerja dapat diketahui 

tingkat kepuasan yang diperoleh oleh wisatawan nusantara di Kota Bandung 

bahwa dari 100 responden, sebanyak 12 responden menyatakan Sangat puas, 

53 responden menyatakan puas, 32 responden menyatakan cukup puas, 2 

responden menyatakan tidak puas, 0 responden menyatakan sangat tidak puas. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden merasa 

puas terhadap sarana dan prasarana wisata Kota Bandung.  

4. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi Rank Spearman, diperoleh nilai rs 

sebesar 0,511. Dari hasil tersebut terlihat adanya hubungan yang cukup kuat 

dan searah antara sarana dan prasarana wisata Kota Bandung (variabel X) 

dengan kepuasan wisatawan nusantara (variabel Y). Melalui perhitungan 

koefisien determinasi diperoleh persentase besarnya pengaruh sarana dan 

prasarana wisata Kota Bandung terhadap kepuasan wisatawan nusantara 

adalah 26,11% dan sisanya 73,89% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak 

diteliti oleh penulis misalnya, keramahan penduduk kota Bandung, penetapan 

harga (tiket masuk obyek wisata, harga barang-barang yang ditawarkan di 

Kota Bandung seperti di Factory outlet/distro/butik), jarak tempuh ke kota 

Bandung, dan lainnya.  

5. Setelah diadakan pengujian hipotesis ternyata dapat dilihat t hitung = 5,88 >                

t tabel = 1,633, berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka sarana dan prasarana 

wisata Kota Bandung mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasaan 

wisatawan nusantara di Kota Bandung. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Digi Game Online dalam memberikan 

kepuasan bagi para konsumen. Adapun saran tersebut sebagai  berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan kinerja sarana dan prasarana 

wisata Kota Bandung sudah baik namun ada baiknya kinerja sarana dan 

prasarana wisata Kota Bandung yang lebih banyak memiliki nilai cukup 

setuju lebih ditingkatkan lagi, dengan cara mengembangkan dan memelihara 

potensi seni budaya, tradisi, dan peninggalan sejarah Kota Bandung karena 

faktor tersebut sebagai salah satu warisan budaya dan ciri khas suatu daerah 

sehingga dapat dikenal di mata dunia. Meningkatkan kebersihan di tempat 

wisata dengan cara menyediakan tempat sampah yang memadai, menyediakan 

petugas kebersihan yang selalu siap dan sigap membersihkan tempat wisata 

agar tempat wisata selalu bersih dan menyebabkan wisatawan menjadi enggan 

untuk membuang sampah sembarangan. Kebersihan dapat menyebabkan 

keanyaman dalam berwisata. Selain itu, dengan kebersihan maka tempat 

wisata akan lebih indah dilihat. Membuat toko suvenir yang benar-benar 

menyediakan makanan atau barang kerajinan dari Bandung, dengan cara 

menambah dan mengembangkan inovasi masyarakat Bandung agar produknya 

dapat memiliki nilai jual dan ciri khas dari Kota Bandung. Memperbaiki jalan 

yang rusak terutama jalan menuju tempat wisata dan mengatur ketertiban lalu 

lintas agar tidak terjadi kemacetan. Petugas di terminal sebaiknya diberikan 

pelatihan dalam menangani pertanyaan wisatawan dengan professional karena 

terminal merupakan salah satu gerbang utama kedatangan wisatawan sehingga 

petugas-petugas di terminal harus cepat tanggap dalam menghadapi 

wisatawan. Menyediakan pos polisi/pos penjaga/petugas keamanan di setiap 

lokasi wisata untuk menjaga keamanan wisatawan. Membuat program acara 

wisata di stasiun televisi Bandung, karena televisi merupakan sarana 
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informasi yang paling mudah dilihat oleh wisatawan. Menyediakan pusat 

informasi di Kota Bandung yang memadai dan menempatkannya di pusat 

kota, terminal, stasiun agar wisatawan dapat dengan mudah menanyakan 

informasi wisata mengenai kota Bandung.  

2. Dari hasil perhitungan, didapat nilai 26, 11% untuk pengaruh sarana dan 

prasarana wisata Kota Bandung terhadap kepuasan wisatawan nusantara dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih 

lanjut mengenai faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi kepuasan 

wisatawan nusantara di Kota Bandung.  

 


