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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik beberapa 

kesimpuln yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut : 

1 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan tentang 

tanggapan responden wisatawan nusantara mengenai gambaran elemen 

ekowisata di TAHURA Ir. H. Djuanda termasuk dalam kategori “cukup”. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 

elemen ekowisata dimensi nature memiliki rata-rata skor paling tinggi bila 

dibandingkan dengan dimensi education dan sustainability. Adapun item yang 

memiliki skor tertinggi pada dimensi nature adalah keindahan pemandangan 

alam TAHURA Ir. H. Djuanda, sedangkan untuk skor terendahnya ada pada 

item keragaman koleksi fauna yang dimiliki oleh TAHURA Ir. H. Djuanda. 

Untuk yang rata-rata skor terendah pada elemen ekowisata terdapat pada 

dimensi education. Skor tertinggi pada dimensi education terdapat pada item 

kejelasan informasi pada papan interpretasi yang tersebar diseluruh kawasan 

TAHURA Ir. H. Djuanda, sedangkan untuk skor terendah pada dimensi 

education terdapat pada item kejelasan informasi pada buku panduan. 

2 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa tanggapan responden wisatawan nusantara mengenai gambaran 

keputusan berkunjung ke TAHURA Ir. H. Djuanda  termasuk kedalam 

kategori “cukup”. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa 

dimensi keputusan berkunjung yang memiliki rata-rata skor tertinggi terdapat 

pada brand choice. Adapun item yang memilki skor tertinggi pada dimensi 

brand choice adalah kepopuleran kawasan TAHURA Ir. H. Djuanda. Untuk 

rata-rata skor terendah keputusan berkunjung terdapat pada dimensi purchase 
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timing, untuk skor tertinggi pada dimensi purchase timing terdapat pada item 

pemilihan waktu kunjungan pada saat weekday.  

3 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa tanggapan responden wisatawan nusantara mengenai pengaruh elemen 

ekowisata yang terdiri dari nature, education dan sustainability terhadap 

keputusan berkunjung ke TAHURA Ir. H. Djuanda berpengaruh signifikan, 

baik secara simultan maupun parsial.  

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan 

saran atau merekomendasikan beberapa hal berikut. 

1 Berdasarkan hasil pengolahan data, elemen ekowisata TAHURA Ir. H. 

Djuanda dinilai sudah cukup oleh responden. Akan tetapi diketahui bahwa 

skor terendah elemen ekowisata terdapat pada dimensi education. Berdasarkan 

hasil tersebut disarankan agar pengelola meningkatkan program wisata 

edukasi yang ada di TAHURA Ir. H. Djuanda. Berbagai program wisata 

edukasi yang dapat dilaksanakan salah satunya seperti mengaktifkan kembali 

berbagai macam pilihan paket wisata yang dulu sempat ada di TAHURA Ir. 

H. Djuanda, karena kegiatan edukasi lebih banyak terdapat pada paket-paket 

wisata yang dibuat oleh balai pengelola TAHURA Ir. H. Djuanda. Pengelola 

disarankan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat dinikmati 

oleh keluarga, agar dapat menarik minat wisatawan yang telah menikah dan 

memiliki keluarga untuk datang berkunjung ke TAHURA Ir. H. Djuanda. 

Karena wisatwan yang telah berkeluarga akan mengajak anak-anaknya ke 

TAHURA Ir. H. Djuanda untuk berwisata sambil belajar mengenai alam dan 

sejarah. Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman wisatawan yang 

datang berkunjung, disarankan agar pengelola menyiapkan brosur dan buku 

panduan yang diberikan kepada wisatawan pada saat masuk ke kawasan 
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TAHURA Ir. H. Djuanda agar wisatawan tidak hanya menikmati alamnya saja 

tetapi juga mendapatkan ilmu mengenai lingkungan sekitarnya. 

2 Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai penilaian responden tentang 

keputusan berkunjung, dapat dilihat bahwa keputusan berkunjung wisatawan 

ke TAHURA Ir. H. Djuanda berada pada kategori cukup. Akan tetapi untuk 

dimensi purchase timing memiliki nilai terendah bila dibandingkan dimensi 

lainnya. Item pada dimensi purchase timing yang terendah terdapat pada 

pemilihan waktu kunjungan saat weekday. Dikarenakan letak kawasan 

TAHURA Ir. H. Djuanda yang berdekatan dengan perkotaan maka wisatawan 

yang berkunjung didominasi oleh masyarakat perkotaan, sehingga tingkat 

pemilihan kunjungan saat weekday menjadi rendah. Berdasarkan hal tersebut 

disarankan agar pengelola TAHURA Ir. H. Djuanda melakukan promosi baik 

ke sekolah-sekolah maupun perkantoran untuk melakukan kunjungan pada 

saat weekday. Selain itu pengelola disarankan untuk menyelenggarakan 

berbagai event yang diadakan di TAHURA Ir. H. Djuanda. Dalam event 

tersebut pengelola dapat mengundang berbagai partisipan dari berbagai 

bidang, mulai dari komunitas pecinta lingkungan, pelajar, pemerintahan, 

maupun karyawan swasta untuk berpartisipasi dalam event tersebut. Fasilitas 

wisata luar ruang dan lintas alam juga dapat dijadikan penarik minat 

wisatawan untuk berkunjung ke TAHURA Ir. H. Djuanda pada saat weekday. 

Dengan melakukan pembuatan paket wisata berupa paket lintas alam dan 

outbound untuk kegiatan teamwork building dan character building. Paket 

tersebut dipromosikan pengelola ke berbagai instansi mulai dari pemerintahan, 

swasta, sekolah, universitas hingga komunitas.  

3 Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa dimensi nature dan 

memiliki tanggapan cukup baik dari wisatawan dan menjadi dimensi yang 

memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke 

TAHURA Ir. H. Djuanda. Disarankan agar pengelola terus melakukan 

pemeliharaan terhadap alam agar tetap baik atau menjadi lebih baik dan lebih 
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indah. Pengelola juga harus menghimbau agar wisatawan dapat turut serta 

menjaga lingkungan kawasan TAHURA Ir. H. Djunada, agar kelestarian dan 

keindahan alamnya dapat terus dinikmati dan tetap indah.  

 


