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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penguraian teori, hasil penelitian yang telah dilakukan berupa 

penyebaran kuisioner dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh daya tarik di De’Ranch Lembang yang terdiri dari keragaman, keunikan, 

produk, waktu kunjungan, jumlah pembelian, dan brand  terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. De’Ranch Lembang memiliki daya tarik yang baik, dari alam maupun buatan. 

Dengan mengambil daya tarik sebagai variable X dan mempunyai subvariabel 

keragaman dan keunikan. Dari hasil penelitian daya tarik mendapatkan nilai baik. 

Melihat hasil penelitian tersebut De’Ranch Lembang perlu meningkatkan nilai 

daya tarik yang dimiliki, dikarenakan terdapat tempat-tempat wisata baru di 

Lembang. Hal itu dilakukan agar De’Ranch Lembang tidak kalah saing dengan 

tempat-tempat wisata yang baru. 

2. De’Ranch Lembang mengalami penurunan jumlah wisatawan setiap tahunnya 

dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Maka dari itu penulis membahas 

tentang keputusan berkunjung di De’Ranch Lembang sebagai variabel Y. Dengan 

subvariabel produk, waktu kunjungan, jumlah pembelian dan brand.Menurut hasil 

penelitian keputusan berkunjung mendapatkan nilai baik. Dari hasil penelitian 

tersebut De’Ranch Lembang sudah memiliki nilai yang baik untuk variabel 

keputusan berkunjung, akan tetapi lebih baik jika nilai dari keputusan berkunjung 

menjadi sangat baik guna meningkatkan jumlah wisatawan yang datang di 

De’Ranch Lembang. 

3. Daya tarik yang ada di De’Ranch Lembang berpengaruh terhadap keputusan 

berkunjungnya. Menurut hasil penelitian daya tarik yang ada di De’Ranch 

Lembang berpengaruh sebesar 51,1% terhadap daya tariknya. Maka dari itu jika 
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daya tarik De’Ranch Lembang bisa ditingkatkan oleh pihak pengelola maka 

keputusan berkunjung pun akan meningkat dan jumlah wisatawan yang datang pun 

akan mengalami peningkatan setiap tahunya.  

B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan keunikan daya tarik alam yang sudah ada di De’Ranch 

Lembang, seperti membuat pelatihan menanam tanaman di pasar tanaman 

yang bertujuan memberikan edukasi untuk wisatawan tentang cara bercocok 

tanam. 

2. Memperbaiki lapangan parkir kendaraan wisatawan agar lebih baik dan tertata 

rapih agar nantinya lebih bagus secara estetika. 

3. Menambah beberapa atraksi di De’Ranch Lembang agar para wisatawan tidak 

jenuh terhadap atraksi-atraksi yang sudah ada di De’Ranch sebelumnya. 

4. Melakukan promosi dan tentang atraksi-atraksi yang diselenggarakan di 

De’Ranch Lembang agar para wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung 

Barat lebih tertarik untuk mengunjungi De’Ranch Lembang. 


