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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang determinasi jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2009-2016, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel produk domestik bruto (PDB) negara Indonesia memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia tahun 2009-2016. Hal ini menjelaskan bahwa 

semakin besar PDB negara Indonesia, maka semakin besar pula jumlah 

wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. 

2. Variabel produk domestik bruto (PDB) negara asal wisatawan memiliki 

pengaruh positif signifikan yang berarti bahwa semakin besar PDB 

negara asal wisatawan, maka semakin besar jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia. 

3. Variabel jarak antara negara Indonesia dengan negara asal wisatawan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia tahun 2009-2016. Hal ini berarti bahwa 

semakin jauh jarak suatu negara maka akan semakin sedikit jumlah 

wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. 
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4. Variabel nilai tukar negara asal wisatawan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 

2009-2016. Hal ini menjelaskan bahwa jika nilai tukar negara asal 

wisatawan melemah maka semakin sedikit jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia. 

5. Variabel populasi negara asal wisatawan berpengaruh positif signifikan 

terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 

2009-2016. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak populasi suatu 

negara maka semakin besar juga jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis dapat memberikan 

saran yang relevan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan dan menjaga 

kestabilan pendapatan per kapita Indonesia guna menarik jumlah 

wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. 

2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kerjasama program ekspansi 

rute maskapai Internasional guna mengurangi hambatan jarak dalam 

rangka meningkatkan jumlah wisatawan dari berbagai negara. 

3. Pemerintah diharapkan dapat memperbanyak kerjasama terkait dengan 

kebijakan bebas visa untuk negara-negara dengan PDB tinggi dan 
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populasinya besar guna menarik jumlah wisatawan mancanegara yang 

berkunjung ke Indonesia. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah 

namun demikian masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya: 

1. Masih kurang lengkapnya data mengenai total wisatawan mancanegara 

yang berkunjung ke Indonesia. Di beberapa negara, penulis tidak 

menemukan beberapa variabel yang dibutuhkan guna melengkapi data 

yang ada sehingga penting untuk membangun basis data terpadu yang 

terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat menghasilkan penelitian 

dengan topik yang serupa di masa mendatang 

2. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan terutama dalam hal tentang 

waktu. Diharapkan keterbatasan ini dapat membuka peluang bagi 

penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi untuk dikembangkan atau 

diperbaiki. semisal dengan memperpanjang periode penelitian, 

menambah variabel independen yang lain. 

 

 

 

 

 


