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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Untuk rata-rata tanggapan responden baik itu terhadap place attachment, novelty 

seeking, maupun kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung mendapat 

respon yang tergolong baik. Dengan kata lain setiap item dalam pernyataan yang ada 

pada kuesioner mendapat tanggapan setuju dari para responden.  

2. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada place attachment 

terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung, diperoleh nilai 

korelasi (r) adalah 0,330 dan berada dalam kategori hubungan yang cukup kuat. 

Artinya , bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara place attachment dengan 

kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung. Dari tabel juga dapat dilihat 

nilai R Square yang menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,109 x 100% = 10,9 

%. Artinya, bahwa place attachment berkontribusi terhadap kepuasan wisatawan 

yang berkunjung ke kota Bandung hanya sebesar 10,9 % dan sisanya yang sebesar 

89,1 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai 

signifikansi X1 sebesar 0,001 dan lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung (3,458) lebih 

besar dari t tabel (1,6605), artinya bahwa place attachment tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan wisatawan. 

3. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada novelty seeking 

terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung, diperoleh nilai 

korelasi (r) adalah 0,500 dan berada dalam kategori hubungan yang kuat. Artinya, 
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bahwa terdapat hubungan yang kuat antara novelty seeking dengan kepuasan 

wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung. Dari tabel juga dapat dilihat nilai R 

Square yang menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,250 x 100% = 25 %. 

Artinya, bahwa novelty seeking mempengaruhi kepuasan wisatawan yang berkunjung 

ke kota Bandung sebesar 25% dan sisanya yang sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai siginifikansi sebesar 0,000 dan lebih 

kecil dari 0,05 dan nilai t hitung (5,711) lebih besar dari t tabel (1,6605), yang artinya 

bahwa novelty seeking berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wisatawan. 

4. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada place attachment dan 

novelty seeking, nilai korelasi (r) adalah 0,500 dan berada dalam kategori hubungan 

yang kuat. Artinya,  bahwa terdapat hubungan  yang kuat antara place attachment dan 

novelty seeking dengan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung. Dari 

tabel juga dapat dilihat nilai R Square yang menunjukkan koefisien determinasi 

sebesar 0,250 x 100% = 25 %. Artinya, bahwa place attachment dan novelty seeking 

berkontribusi terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung 

sebesar 25% dan sisanya yang sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. Nilai F (16,148) dan nilai signifikansi kedua variabel 

secara bersama-sama yaitu sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05, yang artinya 

bahwa secara bersama-sama place attachment dan novelty seeking memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan wisatawan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung) : 

a. Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) yang bekerja sama 

dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung harus semakin 

meningkatkan pariwisata kota Bandung sehingga setiap tahunnya mengalami 

kenaikan kunjungan dari para wisatawan. Adapun aspek-aspek yang terdapat 

pada objek wisata yang ada di kota Bandung seperti kebersihan, keamanan, 

kelengkapan fasilitas, produk (mencakup kuliner, kesenian/kebudayaan, dan 

hal yang menjadi cirri khas kota Bandung), dan aspek lainnya harus semakin 

diperbaiki dan ditingkatkan untuk semakin memunculkan rasa ketertarikan 

para wisatawan untuk mau terus berkunjung dan berwisata ke kota Bandung. 

b. Hal lain menurut penulis yang perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah 

(Pemda) yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Bandung adalah dengan melakukan sebuah program untuk lebih dekat dengan 

para wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata melalui pihak-pihak 

pengelola tempat wisata untuk semakin peka kepada keinginan para 

wisatawan dan memperlakukan wisatawan dengan baik. Dengan begitu maka 

akan diperoleh sebuah respon yang nantinya menjadi tolak ukur bagi 

pemerintah untuk memperbaiki aspek apa saja yang harus ditingkatkan. Dan 

juga bagi para wisatawan nantinya akan lebih senang dan diharapkan mereka 

menjadikan kota Bandung sebagai prioritas utamanya ketika ingin berwisata.  
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2. Bagi Masyarakat pada Umunya (Wisatawan) : 

a. Untuk masyarakat yang menjadi wisatawan yang berkunjung ke kota 

Bandung, marilah berkunjung dan berwisata ke kota Bandung. Kota Bandung 

dapat dijadikan prioritas sebagai kota pendidikan dan juga sekaligus sebagai 

kota tujuan wisata. Karena banyak tempat di kota Bandung yang wajib 

dieksplor dan dikunjungi. Kota Bandung memiliki keindahan alam yang luar 

biasa, tempat-tempat wisata mulai dari tempat bersejarah bahkan sampai 

tempat yang modern sekalipun, tempat-tempat perbelanjaan sebagai “kota 

fashion” dan tempat-tempat yang menyajikan kuliner, dan hal lain menarik 

lainnya yang wajib untuk dikunjungi. 

b. Untuk para wisatawan juga harus mengedukasi dirinya sendiri untuk dapat 

menyerap sesuatu yang penting ketika berwisata ke kota Bandung. Hal 

terpenting yang perlu dijaga adalah untuk senantiasa menjaga tempat wisata 

itu sendiri, seperti tidak merusak segala sesuatu yang ada di objek wisata, 

tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membuat hal-hal yang dapat 

merugikan objek wisata itu sendiri bahkan para pengunjung. 

3. Bagi Masyarakat Akademik : 

 Masyarakat akademik terutama Mahasiswa/i Widyatama diharapkan untuk 

dapat menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini dan mengkaji variabel 

lain di luar model penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang paling 

dominan dan penting yang mempengaruhi kepuasan wisatawan yang 

berkunjung ke kota Bandung. 

 


