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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil pembahasan 

mengenai pengaruh harga, pendapatan konsumen dan daya tarik wisata terhadap 

permintaan jasa wisata dengan survey kepada pengunjung objek daya tarik wisata 

di Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh harga tiket masuk objek wisata adalah berpengaruh signifikan 

dengan arah yang negatif terhadap permintaan objek daya tarik wisata Kota 

Bandung. Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa semakin harga menurun 

maka permintaan jasa wisata di Kota Bandung akan mengalami kenaikan, 

begitupun dengan sebaliknya.  

2. Pengaruh pendapatan konsumen adalah berpengaruh signifikan dengan arah 

yang positif terhadap permintaan jasa wisata di Kota Bandung. Hal tersebut 

mempunyai pengertian bahwa semakin tinggi pendapatan konsumen maka 

jumlah permintaan jasa wisata di Kota Bandung akan naik, begitupun 

sebaliknya.  

3. Pengaruh daya tarik wisata adalah berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap permintaan jasa wisata di Kota Bandung. Hal tersebut mempunyai 

pengertian bahwa semakin tinggi daya tarik wisata yang dimilikinya maka 

permintaan jasa wisata juga akan meningkat atau bertambah, begitupun dengan 

sebaliknya.  

5.2 Implikasi  

Potensi yang dimiliki Jawa Barat dapat dikatakan baik dengan adanya 

dengan tersedianya sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan suatu 

destinasi wisata. Dengan begitu, pendapatan privinsi dan pendapatan perkapita 

daerah akan meningkat. Meningkatnya pendapatan suatu daerah harus diimbangi 

dengan adanya wisata yang dapat memberikan baik pelayanan ataupun destinasi 
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wisata yang memuaskan untuk penggunanya. Untuk mengetahui kebutuhan 

pengunjung dalam setiap memilih mengunjungi suatu objek wisata perlu 

dilakukan penelitian. Penelitian yang terkait seperti dalam penelitian ini yaitu 

melihat atau mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

pengunjung untuk berulang kali mengunjungi suatu objek wisata.  

Dalam setiap hasil penelitian yang dilakukan pada akhirnya akan tertuju 

pada satu tujuan utama dimana hasil-hasil dari penelitian tersebut diharapakan 

dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang baik bidang politik, 

ideology, ekonomi, sosial budaya maupun pendidikan. Salah satu kegunaan 

dilakukannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu Ekonomi Mikro dimana didalamnya terdapat kajian tentang 

permintaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap dunia pendidikan. Pendidikan memegang suatu peranan 

penting bagi kemajuan suatu negara, karena dengan adanya pendidikan maka 

pengetahuan, keterampilan, kreatifitas dan wawasan yang dimiliki seorang 

individu dapat lebih ditingkatkan sehingga lapangan pekerjaan yang dibutuhkan  

di pasar tenaga kerja meningkat. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi dari sebelumnya di dalam 

pendapatan yang meningkat. Singkatnya semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka akan semakin tinggi pula pendapatan seseorang.  

Pada umumnya pendidikan diupayakan untuk membentuk pribadi 

seseorang menuju kearah kedewasaan yang mampu memahami diri sendiridan 

lingkungannya serta mampu menghadapi dan memecahkan masalah yang muncul 

dalam kehidupannya. Pada industry pariwisata, pendidikan dapat dilakukan 

melalui usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja 

yang terdapat di dalam pengelola wisata tersebut. Salah satu usaha yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan pariwisata adalah dengan mengadakan pelatihan 

(diklat) bagi tenaga kerja di bidang industri paririwsata agar dapat meningkatkan 

mutu kualitas tenaga kerja sehingga lebih baik dari sebelumnya.  

Adapun implikasi pendidikan terhadap penelitian ini bahwa permintaan 

jasa wisata pada objek daya tarik wisata di Kota Bandung dapat ditingkatkan 
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melalui kegiatan pengarahan atau penambahan ilmu oleh pengelola masing-

masing objek wisata kepada seluruh karyawannya agar dapat mengetahui 

kebutuhan pengunjung baik dari segi harga, fasilitas, pelayanan, dan hiburan 

lainnya agar pengunjung mendapatkan kepuasan sehingga permintaan jasa wisata 

di Kota Bandung akan meningkat.   

Selain itu, perlu diadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap 

pihak pengelola beserta staffnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mereka 

dapat memperoleh tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan yang berguna untuk 

diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan yang tepat untuk 

objek wisata di masa yang akan datang. Dengan dilaksanakannya program-

program seperti di atas, diharapkan permintaan jasa wisata di Kota Bandung dapat 

lebih meningkat. Maka dari itu dapat disimpulkan dengan adanya pendidikan 

dapat melahirkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif 

sehingga diharapkan pula dapat meningkatkan produktivitas kerja dan pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap permintaan jasa wisata di Kota Bandung.  

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan begitupun kesimpulan 

dan implikasi untuk pendidikan diatas, penulis mengajukan rekomendasi atau 

saran sebagai berikut: 

1. Harga merupakan faktor yang paling berpengaruh bagi seorang konsumen 

dalam menentukan pembelian baik itu untuk pembelian barang maupun jasa. 

Oleh karena itu untuk pengelola wisata, dalam menetapkan harga harus 

disesuaikan dengan berbagai kriteria masyarakat atau pengunjung yang 

ditargetkan sebagai sasaran pasar, jika sudah sesuai maka permintaan jasa 

wisata di Kota Bandung akan meningkat.  

2. Pendapatan konsumen seharusnya diperhatikan oleh pengelola wisata agar bisa 

menyesuaikan harga tiket masuk dengan pendapatan rata-rata pengunjung 

wisata di Kota Bandung. Begitupun dengan pemerintah Kota Bandung yang 

sebaiknya terus meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Bandung agar 

pendapatan per kapita Kota Bandung meningkat. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan efektivitas dan 
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efisiensi Kredit Melati (Melawan Rentenir). Kredit Melati tersebut merupakan 

program pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dengan kredit tanpa jaminan dan bunga, maka dari itu pinjaman 

tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya sehingga pendapatan 

masyarakat meningkat.  

3. Daya tarik wisata adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan jasa 

wisata di Kota Bandung. Daya tarik wisata dalam penelitian ini meliputi dari 

fasilitas, pelayanan dan hiburan bertujuan untuk memberikan kemudahan, 

kenyamanan dan kepuasan bagi para pengunjung selama berada di objek 

wisata. Indikator fasilitas terdiri dari kesediaan pusat informasi, toilet yang 

bersih, tempat parkir yang luas, murah, nyaman, tempat makan yang nyaman, 

adanya ATM, petugas keamanan yang siap siaga, tempat ibadah yang layak 

dan tempat sampah yang mudah terlihat dimana-mana. Dari berbagai fasilitas 

tersebut, terdapat kekurangan seperti pada ketersediaan ATM dan toilet yang 

bersih berdasarkan jawaban responden. Oleh karena itu, sebaiknya pengelola 

memperhatikan hal tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan pada umumnya 

seperti ditambahkan kesediaan ATM dan kebersihan toilet di tempat wisata 

sehingga memiliki daya tarik wisata tersendiri untuk dapat terus dikunjungi 

oleh wisatawan. Selain dari fasilitas terdapat indikator lain yaitu dari pelayanan 

yang memuaskan.  Pelayanan tersebut terdiri dari adanya komunikasi yang 

baik antara pengunjung dan pegawai maupun pengelola wisata serta disediakan 

hiburan atau atraksi lain diluar fasilitas yang tersedia. Dari segi pelayanan 

menurut jawaban responden sudah dalam kategori tinggi, yang artinya 

pelayanan dalam objek daya tarik wisata di Kota Bandung sudah baik. Akan 

tetapi alangkah baiknya pengelola harus terus memperbaiki dan mengevaluasi 

semua fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada pengunjung. 

Pengelola dapat melakukan pelatihan atau study banding dengan objek wisata 

di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. 

4. Dari hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi pembacanya 

dan untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan bahwa masih banyak 

faktor lain yang lebih dapat mempengaruhi permintaan jasa wisata diluar 

variabel yang diteliti dalam penelitian ini.  
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