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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sendang Sikucing dapat 

diketahui bahwa dari 22 variabel yang ada, hanya 21 variabel yang dapat diproses 

dalam analisis regresi linier berganda. Variabel yang tidak dapat diproses dalam analisis 

regresi linier berganda yaitu variabel pelayanan keamanan. Karena setelah diuji 

validitas ternyata variabel pelayanan keamanan merupakan data yang tidak valid. 

Kemudian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat bahwa nilai koefisiean 

determinasi R2 sebesar 0,573 atau 57% yang memiliki arti bahwa kunjungan wisatawan 

di obyek wisata Pantai Sendang Sikucing dipengaruhi oleh variabel yang ada dalam 

penelitian ini sedangkan sisanya  43% atau 0,437 dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nilai F hitung berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan yaitu 4,089 dan F tabel yaitu 1,72 dan nilai signifikasinya yaitu 0,000. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara seluruh variabel bebas yang 

ada secara bersama-sama dengan kunjungan wisatawan. Karena F hitung 4,089 > F 

table 1,72 atau nilai sig 0,000 < 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini terdapat 

empat kategori. Kategori pertama variabel yang memiliki pengaruh positif dan signifikan 

yaitu kemudahan aksesibilitas. Kategori kedua variabel yang memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan yaitu kendaraan yang digunakan. Kategori ketiga variabel yang memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan yaitu restoran dan sejenisnya, pertunjukan, sewa 

perahu, berenang, Menara pantau, toilet umum, pos keamanan, saung-saung, dan lama 

perjalanan. Kategori keempat variabel yang memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan yaitu pelayanan informasi, sewa pelampung/ban, pemandangan pantai, 

mushola, tempat parkir, kantor pengelola, tempat sampah, air bersih, sistem listrik, dan 

kondisi jalan. 

Berdasarkan intepretasi yang telah dilakukan bahwa terdapat temuan studi bahwa 

kemudahan aksesibilitas merupakan faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi 

kunjungan wisatawan. Dimana kemudahan aksesibilitas merupakan faktor pendukung 

dari tourism bukan merupakan daya tarik utama yang dimiliki Pantai Sendang Sikucing. 

Maka dapat disimpulkan bahwa wisatawan yang datang bertujuan hanya untuk rekreasi 

bukan untuk berpariwisata. 
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5.2  Rekomendasi 

Setelah dilakukan analisis dalam penelitian ini maka terdapat rekomendasi untuk 

pengelola obyek wisata Pantai Sendang Sikucing dalam mengembangkan dan 

mengelola obyek wisata agar dapat mendukung rencana pengembangan dari Dinas 

Pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sendang 

Sikucing : 

a. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variabel yang memiliki 

pengaruh tidak signifikan seperti restoran dan sejenisnya, pertunjukan, sewa 

perahu, berenang, menara pantau, toilet umum, pos keamanan, saung-saung, lama 

perjalanan, pelayanan informasi, sewa pelampung/ban, pemandangan pantai, 

mushola, tempat parkir, kantor pengelola, tempat sampah, air bersih, sistem listrik, 

dan kondisi jalan. Oleh karena itu, diharapkan bagi pengelola obyek wisata dapat 

lebih memperhatikan lagi sehingga variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sendang 

Sikucing. 

b. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke obyek 

wisata Pantai Sendang Sikucing rata-rata dari wisatawan lokal. Oleh karena itu, 

diharapkan pengelola obyek wisata Pantai Sendang Sikucing dapat memperluas 

promosi dan pemasaran sehingga dapat membidik segmen kalangan lainnya, tidak 

hanya wisatawan lokal. 

c. Bagi pengelola obyek wisata juga diharapkan saat menaikan harga tiket masuk 

harus secara berkala, tidak boleh menaikkan harga tiket yang langsung signifikan 

kenaikkannya. Karena akan mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang. 

d. Bagi pengelola obyek wisata juga diharapkan selalu berinovasi dalam menciptakan 

daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana 

prasarana. Hal tersebut bertujuan agar obyek wisata Pantai Sendang Sikucing 

selalu memiliki daya tarik dan dapat mempertahankan eksistensinya.


