
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan

dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa usia wisatawan berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap variabel tingkat kunjungan

yang artinya wisatawan objek wisata Air Terjun Sedudo dapat

dinikmati oleh semua kalangan usia.

2. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan

berpengaruh positif dan tidak signifiikan terhadap variabel tingkat

kunjungan yang artinya hal ini menunjukkan bahwa adanya atau tidak

adanya penambahan 1 tahun pendidikan wisatawan tidak signifikan

berpengaruh menaikkan atau menurunkan tingkat kunjungan

wisatawan.

3. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pendapatan memiliki

pengaruh posotif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan

wisatawan ke objek wisata Air Terjun Sedudo. Sehingga dapat

dikatakan apabila pendapatan naik maka tingkat kunjungan akan naik.

Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis awal

diterima. Hal ini dikarenakan apabila semakin tinggi pendapatan

individu maka kemampuan dan permintaan individu untuk berwisata

semakin tinggi.



4. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa jarak berpengaruh tidak

signifikan terhadap variabel tingkat kunjungan wisata. Hal ini berarti

menjelaskan semakin jauh perjalanan yang ditempuh wisatawan

menuju ke lokasi wisata Air Terjun Sedudo maka jumlah kunjungan

wisata akan menurun dikarenakan seseorang berwisata cenderung

mencari lokasi wisata yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal

wisatawan.

5. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa biaya perjalanan

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat

kunjungan wisata ke Air Terjun Sedudo. Hal ini sesuai dengan

penelitian-penelitian sebelumnya dimana jika biaya perjalanan naik

akan menurunkan tingkat kunjungan wisatawan begitu sebaliknya

jika biaya perjalanan turun akan menaikkan tingkat kunjungan

wisatawan. Namun hal ini akan berbeda jika Air Terjun Sedudo terus

meningkatkan kualitas dan fasilitas yang memadai sehingga tingkat

kunjungan wisatawan akan tetap stabil bahkan semakin tinggi.



B. Saran

Dari hasil analisis, pembahasan serta beberap kesimpulan diatas maka

penulis memberikan penulis memberikan beberapa saran guna pengembangan

objek wisata Air Terjun Sedudo adalah sebagai berikut :

1. Untuk bisa meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola

Objek Wisata Air Terjun Sedudo maka perlu dilakukan pembenahan dan

perbaikan kualitas di segala aspek. Mulai dari aspek internal seperti

pembenahan kualitas lokasi wisata dan pemberdayaan SDM Dinas

Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk

selaku pengelola objek wisata. Pembenahan dan perbaikan kualitas akan

lebih mudah dicapai jika melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan

objek wisata mulai dari masyarakat setempat, pengunjung, akademisi,

pengusaha jasa pariwisata, dinas pariwisata dan pemerintah setempat serta

publikasi media massa sebagai alat iklan dan sosialisasi kepada khalayak

luas.

2. Diharapkan bagi para pengunjung dapat menjaga kelestarian air terjun

sedudo, tidak merusak fasilitas yang sudah disediakan dan khususnya

kebersihan saat berwisata. Dengan hal ini pengelola berhak memberikan

teguran maupun sangsi bagi yang melanggar peraturan-peratuarn yang

ditetapkan oleh pengelola Objek Wisata Air Terjun Sedudo.

3. Untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke Wisata Air Terjun

Sedudo juga perlu ditingkatkannya usaha-usaha promosi misalnya melalui

sosial media, pemberian brosur atau memasang papan petunjuk arah ke

Wisata Air Terjun Sedudo sebagai sarana publikasi.



4. Bagi pengelola objek Wisata Air Terjun Sedudo untuk lebih

memperhatikan pelayanan terutama dalam memberikan fasilitas seperti

permainan khusus anak-anak, tempat bersantai dan spot foto.

5. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan konsep yang sama

atau penelitian lanjutan diharapkan menambahkan variabel alokasi yang

sesuai dengan unsur pariwisata
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