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 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. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dinilai maka diketahui nilai 

ekonomi Desa Wisata Pulesari dengan pendekatan biaya perjalanan 

yaitu Rp.9.117.702.428,00 per tahun. 

2. Dari penelitian ini diketahui bahwa biaya perjalanan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Desa 

Wisata Pulesari,sehingga dapat dikatakan jika semakinbesar biaya 

perjalanan yang dikeluarkan maka tingkat kunjungan akansemakin 

tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis 

awalditerima. Hal ini dikarenakan seseorang yang berkunjung ke Desa 

Wisata Pulesari besar kemungkinan mengunjungi juga tempat wisata 

lainnya, sehingga biaya perjalanan ke Desa Wisata Plesari di 

hitungdengan biaya ke lokasi desa wisata lain. Hal ini bisa 

menyebabkantingginya biaya perjalanan wisata, mengingat di 

Kabupaten Sleman terdapat banyak desa wisata selain Desa Wisata 

Pulesari dengan jarak antara desa wisata lain cukup berdekatan. 
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3. Dari penelitian ini diketahui bahwa pendapatan memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Desa 

Wisata Pulesari, sehingga dapat dikatakan jika semakin tinggi 

pendapatan seseorang untuk dapat berkunjung dan berwisata ke Desa 

Wisata Pulesari maka dapat mengurangi tingkat kunjungan wisatawan 

ke objek wisata tersebut. 

4. Dari penelitian ini diketahui bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata 

Pulesari, sehingga menunjukkan bahwa semua kalangan dari yang tidak 

berpendidikan rendah hingga yang berpendidikan tinggi dapat 

menikmati dan berwisata di Desa Wisata Pulesari. 

5. Dari penelitian ini diketahui bahwa usia memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata 

Pulesari, sehingga dapat dikatakan semakin muda usia pengunjung 

maka jumlah kunjungan akan semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi 

karena di Desa Wisata Pulesari terdapat beberapa wahana outbond yang 

menantang. 

6. Dari penelitian ini diketahui bahwa jarak memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata 

Pulesari, sehingga dapat dikatakan semakin dekat jarak tempuh maka 

tingkat kunjungan akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan para 

wisatawan cenderung lebih suka mencari tempat wisata yang lokasinya 

berdekatan dengan tempat tinggal dan mudah dijangkau. 



114 
 

7. Dari penelitian ini diketahui bahwa fasilitas memiliki pengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Desa 

Wisata Pulesar, hal ini bisa saja terjadi karena mengingat Desa Wisata 

Pulesari terletak di pedesaan yang masih sangat asri sehingga masih 

kurangnya fasilitas jalan untuk menuju ke Desa Wisata Pulesari. 

8. Dari penelitian ini diketahui bahwa tanggungan keluarga memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah kunjungan 

wisatawan ke Desa Wisata Pulesari, hal ini bisa saja terjadi karena 

responden memiliki jumlah tanggungan keluarga yang banyak dan akan 

mengajak anggota keluarganya untuk mengunjungi Desa Wisata 

Pulesari dengan asumsi bahwa mereka belum pernah mengunjunginya.  

9. Dari penelitian ini diketahui bahwa dummy substitusi memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah kunjungan 

wisatawan ke Desa Wisata Pulesari, hal ini bisa saja terjadi karena 

dengan adanya wisata lain yang sejenis atau substitusi akan mendorong 

jumlah kunjungan wisatawan di Desa Wisata pulesari. 

10. Dari penelitian ini diketahui bahwa dummy jenis kelamin memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan 

ke Desa Wisata Pulesari, hal ini bisa saja terjadi karena jumlah 

pengunjung perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan 

pengunjung laki-laki. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran guna 

mengembangkan Desa Wisata Pulesari, diantaranya sebagai berikut: 

1. Semakin rendahnya biaya perjalanan menuju Desa Wisata Pulesari, 

maka jumlah kunjungan ke Desa Wisata Pulesari akan semakin 

meningkat. Maka dari itu, diharapkan bagi pengelola agar dapat 

mengurangi atau meminimalisir biaya perjalanan ke Desa Wisata 

Pulesari. 

2. Dikarenakan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingginya jumlah 

kunjungan ke Desa Wisata Pulesari, maka dari itu perlu adanya 

penambahan berbagai macam fasilitas supaya Desa Wisata Pulesari 

dapat dinikmati oleh pengunjung dengan pendapatan rendah maupun 

yang berpendapatan tinggi. 

3. Dikarenakan usia berpengaruh terhadap tingginya jumlah kunjungan ke 

Desa Wisata Pulesari, maka dari itu perlu adanya penambahan fasilitas 

yang dapat digunakan untuk berbagai macam tingkatan usia seperti 

refleksi ikan, wahana bermain untuk balita, aneka satwa dan lain-lain. 

4. Dikarenakan jarak berpengaruh terhadap tingginya jumlah kunjungan 

ke Desa Wisata Pulesari, maka dari itu perlu adanya harga tiket masuk 

khusus untuk wisatawan yang datang dari luar kota atau kabupaten agar 

bertambah pengunjung yang datang dari luar kota atau kabupaten. 

5. Dikarenakan dummy jenis kelamin berpengaruh terhadap tingginya 

jumlah kunjungan ke Desa Wisata Pulesari. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan perempuan lebih 

banyak dari pada jumlah kunjungan wisatawan laki-laki. Maka dari itu 

perlu adanya penambahan wahana yang dapat dinikmati oleh 

pengunjung laki-laki serta fasilitas kamar mandi khusus pengunjung 

perempuan dan laki-laki sebaiknya dibuat terpisah. 

6. Diharapkan bagi pengelola dan pemerintah setempat agar memperbaiki 

fasilitas jalan menuju lokasi Desa Wisata Pulesari sehingga pengunjung 

dapat dengan mudah untuk datang ke Desa Wisata Pulesari. 

7. Diharapkan bagi pengelola Desa Wisata Pulesari agar menambah papan 

informasi untuk mempermudah para wisatawan mencari lokasi yang 

diinginkan. 

8. Diharapkan bagi pengelola Desa Wisata Pulesari agar menambah 

warung makan atau kantin di lokasi agar mempermudah para 

pengunjung ketika ingin membeli makanan. 

9. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel yang 

memiliki pengaruh signifikan sehingga dapat meningkatkan hasil 

analisis yang lebih baik.  

 

 

 


