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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan melalui analisis deskriptif 

dan verifikatif dengan menggunakan analisis regresi berganda antara motivasi 

wisatawan dengan keputusan berkunjung wisatawan Kawah Putih Ciwidey, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut 

1.  Motivasi wisatawan di objek wisata Kawah Putih Ciwidey berada pada 

posisi kuat yaitu pada sub variabel relaxation dan escape. Sedangkan 

dorongan yang paling lemah yaitu terdapat pada sub variabel prestige. 

 2.  Keputusan berkunjung pada Objek Wisata Kawah Putih nilai cukup tinggi 

yaitu waktu kunjungan. Sedangkan nilai terendah adalah jumlah 

kunjungan.  

3.  Pengaruh motivasi wisatawan yang terdiri dari novelty, prestige, physical 

activity, relaxation dan escape terhadap keputusan berkunjung 

menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh antara motivasi wisatawan dan 

keputusan berkunjung. 

5.2  Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari temuan yang telah 

dihasilkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut dengan harapan dapat 

memberikan masukan bagi kemajuan dan perkeembangan pihak pengelola objek 

wisata Kawah Putih Ciwidey. 

           1. Hasil penilaian dengan skor terkecil dari motivasi wisatawan adalah 

terhadap sub variabel prestige. Untuk meningkatkan prestige 

sebaiknya pengelola menambahkan atraksi di sekitar Kawah Putih 

Ciwidey selain itu mengadakan event tahunan seperti acara music 

budaya dengan melibatkan masyarakat lokal atau mengadakan event 

musik Jazz di sekitar Kawah Putih Ciwidey kemudian 
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mempromosikan event tersebut melalui media sosial seperti Instragram 

dll. 

            2. Hasil penilaian dengan skor terkecil dari keputusan berkunjung adalah 

terhadap sub variabel jumlah kunjungan. Untuk meningkatkan jumlah 

kunjungan, sebaiknya pengelola mengadakan promosi seperti tiket buy 

1 get 1, mengklasifikasi jenis wisatawan seperti memberikan potongan 

bagi pelajar atau tiket masuk gratis bagi pelajar ketika Hari 

Pendidikan, area parkir lebih tertata serta berikan informasi terlebih 

dahulu tarif parkir di masing-masing area, menurunkan harga tiket 

parkir atau tiket masuk objek Wisata sudah termasuk parkir. 

            3.  Motivasi yang paling berpengaruh terhadap keputusan berkunjung yaitu 

sub variabel escape dan relaxation. Hal tersebut karena Kawah Putih 

Ciwidey menyajikan pemandangan alam yang sangat indah, 

pepohonan yang hijau, dan eloknya pemandangan kawah, sehingga 

wisatawan merasa rileks dan menemukan sensasi kegembiraan. Oleh 

karena itu, pihak pengelola perlu terus meningkatkan pelayanan serta 

fasilitas di Kawah Putih Ciwidey. 

            4.  Rekomendasi lainnya ditujukan bagi penelitian selanjutnya. Dilihat dari 

hasil penelitian antara motivasi wisatawan terhadap keputusan 

berkunjung di Kawah Putih Ciwidey, maka para peneliti lainnya dapat 

mengangkat masalah lain seperti mengenai destination image atau 

tourist experience di Kawah Putih Ciwidey. 

 

 

 


