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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif 

dan verifikatif antara dua variabel yaitu citra destinasi dan keputusan berkunjung 

dengan teknik analisis data regresi berganda dapat disimpulkan bahwa: 

1. Citra destinasi merupakan asosiasi merek yang tercipta dalam benak 

wisatawan dan terdiri dari dua faktor yaitu cognitive dan affective image. 

Cognitive image merupakan faktor berupa karakteristik atau atribut destinasi 

yang meliputi atraksi, kondisi dan bentang alam dan harga yang 

mempengaruhi keputusan wisatawan saat akan mengunjungi sebuah destinasi 

wisata. Affective image merupakan suatu bentuk tanggapan emosional 

mengenai pernyataan tentang suka atau tidak terhadap suatu destinasi. 

Tujuannya adalah untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku seseorang. 

Citra destinasi Kebun Raya Cibodas mendapatkan penilaian yang baik dengan 

ditunjukan oleh garis kontinum. Dalam penelitian ini faktor affective image 

lebih besar dari cognitive image, hal ini menunjukan bahwa wisatawan lebih 

terpenuhi kebutuhannya secara emosional dan alasan utama wisatawan adalah 

mendapatkan kepuasan saat berkunjung ke Kebun Raya Cibodas secara 

emosional yaitu berupa rasa tenang, kesegaran dan membawa perasaan 

senang saat kembali pada ritunitas kerja. Penilaian terhadap cognitive image 

sedikit lebih rendah karena aktivitas fisik yang ditawarkan Kebun Raya 

Cibodas belum memenuhi keinginan wisatawan. Minimnya atraksi wisata 

membuat wisatawan yang datang benar-benar hanya untuk menikmati 

keindahan alam dan bersantai menikmati udara segar. 

2. Keputusan berkunjung wisatawan ke Kebun Raya Cibodas mendapatkan 

penilaian yang baik sesuai dengan garis kontinum. Keputusan berkunjung 

mengadopsi dari teori keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller 

(2012). Terdapat enam faktor yang analisis pada penelitian ini yaitu 

pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan perantara, jumlah kunjungan, 
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waktu kunjungan dan metode pembayar. Wisatawan melakukan kunjungan 

pada sebuah destinasi akan didasari oleh beberapa pertimbangan, mulai dari 

destinasi itu sendiri, merek, cara mendapatkan tiket, waktu saat akan 

melakukan kunjungan, bersama siapa akan melakukan kunjungan dan metode 

pebayaran yang akan dipilih saat berwisata. Peda penilaian ini pemilihan 

perantara mendapatkan nilai paling tinggi karena Kebun raya Cibodas 

memiliki lokasi yang strategis dan mudah mendapatkan informasi, petunjuk 

arah menuju lokasi pun ada disepanjang jalan sehingga wisatawan tidak 

kesulitan untuk menuju Kebun Raya Cibodas.   

3. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara citra destinasi yang terdiri dua dimensi yaitu cognitive dan 

affective image terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke Kebun Raya 

Cibodas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa citra destinasi Kebun 

Raya Cibodas sebagai destinasi wisata alam memiliki nilai positif dan sudah 

tercipta dengan baik sehingga dapat mempengaruhi keputusan wisatawan 

untuk melakukan kunjungan.  

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini,  penulis 

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut guna pengembangan dan pemasaran 

Kebun Raya Cibodas yang dapat dilakukan oleh pengelola: 

1. Secara umum wisatawan yang datang ke Kebun Raya Cibodas mendapatkan 

rasa tenang, aman, nyaman dan senang saat melakukan kunjungan ke Kebun 

Raya Cibodas sehingga wisatawan dapat kembali kepada rutinitas dalam 

keadaan segar. Hal ini memberikan dorongan kepada pihak pengelola Kebun 

Raya Cibodas untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar wisatawan 

akan lebih senang dan melakukan kunjungan ulang dimasa yang akan datang. 

Namun ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pengelola yaitu mengenai 

kebersihan lokasi yang harus lebih dijaga dan ditambah petugas kebersihan 

terutama saat menjelang liburan, tambahan atraksi wisata dirasa cukup 
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penting untuk diperhatikan karena wisatawan akan cepat merasa bosan jika 

tidak ada yang dapat mereka lakukan saat berkunjung.  

2. Keputusan berkunjung wisatawan ke Kebun Raya Cibodas memiliki nilai 

yang baik ditunjukan pada hasil temuan penelitian ini. Kebun Raya Cibodas 

mendapatkan penilaian positif dari wisatawan yang datang. Dengan demikian 

pihak Kebun Raya Cibodas harus terus meningkatkan kualitas layanan baik 

dari segi pemasaran maupun sarana dan prasaran untuk menunjang aktivitas 

wisatawan saat berada di Kebun Raya Cibodas.  

3. Penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang cukup tinggi antara citra 

destinasi terhadap keputusan berkunjung. Dengan demikian pengelola Kebun 

Raya Cibodas harus menjaga dan mengelola faktor-faktor yang mendukung 

citra destinasi wisata alam yang diterapkan di Kebun Raya Cibodas, tetap 

menjaga kelestarian dan tidak menciptakan atraksi wisata yang menimbulkan 

kerusakan pada keanekaragaman hayati yang ada.  

 


