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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta hipotesis yang 

telah disusun maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Setiap kenaikan jumlah kunjungan wisatawan akan 

berdampak pula terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, begitu juga 

sebaliknya. 

2. Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Setiap kenaikan jumlah hotel akan berdampak pula terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah, begitu juga sebaliknya. 

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat 

keterbatasan dalam penelitian ini. diantaranya adalah yang pertama, pada 

ketersediaan dan kelengkapan data yang dimiliki oleh dinas atau instansi terkait 

untuk kepentingan peneltian dalam jangka waktu tertentu atau yang lebih lama. 

Kemudian yang kedua, dalam periode penelitian, periode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini relatif pendek yaitu lima tahun dari tahun 2012 

hingga tahun 2016. Dan yang terakhir keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

variabel independen yang digunakan, yakni dengan dua variabel saja. 

Selain dari itu adapun saran yang dapat peneliti berikan tentang penelitian 

ini, diantaranya adalah : 

1. Saran Praktis 
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a. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi 

penerimaan daerah, sudah seharusnya tiap-tiap Pemerintah daerah 

untuk terus menggali dan mengelola potensi pariwisata yang 

dimilikinya sebagai usaha untuk terus meningkatkan kunjungan 

wisatawan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya.  

b. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Barat, para Pemda masing-masing daerah seharusnya 

tetap gencar melakukan kegiatan promosi di bidang pariwisata. Untuk 

mendukung hal itu alangkah baiknya Pemda mengalokasikan anggaran 

yang lebih untuk kegiatan promosi tersebut.  

c. Perbaikan sarana dan prasana pendukung pariwisata agar dapat 

dibenahi sehingga dapat menarik wisatawan yang berkunjung lebih 

banyak lagi. Pertama, infrastruktur objek wisata, di beberapa daerah 

masih terdapat objek wisata yang belum dikelola secara maksimal. 

Kedua, infrastruktur jalan, tidak semua infrastruktur jalan menuju 

destinasi wisata dalam kondisi baik. Masih terdapat beberapa ruas 

jalan yang masih buruk dan tidak nyaman bagi para wisatawan. 

d. Diharapkan untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota dapat mengatur 

pertumbuhan hotel yang pesat dengan adanya regulasi, sebagai 

tindakan pencegahan persaingan yang tidak sehat antar hotel. Dengan 

demikian hotel-hotel yang sudah ada dapat tetap eksis dan memberikan 

kontribusi lebih maksimal untuk penerimaan pajak hotel melalui 

jumlah kamar yang terjual  

 

2. Saran Teoritis 

a. Peneliti selanjutnya, hasil ini dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan tempat 

penelitian di daerah yang belum di teliti ataupun dengan skala yang 

lebih luas 
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b. Penelitian bisa diperluas dengan meneliti faktor yang dapat 

mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata lainnya, 

seperti : jumlah objek wisata, tingkat hunian hotel, pendapatan sektor 

pariwisata ataupun pendapatan perkapita 


