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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan analisa deskriptif dan verifikatif serta teknik analisis 

regresi berganda, antara physical evidence terhadap tourist satisfaction 

pada Museum Pos Indonesia, maka dari penelitian tersebut dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Sub variabel atau dimensi yang memiliki penilaian paling tinggi 

yaitu facility interior, halini membuktikan bahwa implementasi 

dimensi facility interior yang telah dilakukan oleh Museum Pos 

Indonesia sudah cukup baik, mulai dari fasilitas didalam gedung 

seperti peralatan, perlengkapan, dan penerangan yang 

mendukung kenyamanan pengunjung. Sedangkan penilaian 

terendah yaitu pada dimensi other tangible, hal ini dikarenakan 

harapan pengunjung mengenai fasilitas-fasilitas penunjang 

seperti seragam karyawan dan informasi dalam brosur tidak 

berbanding dengan kenyataan yang dirasakan. 

2. Secara umum tanggapan wisatawan mengenai kepuasan dan 

pelaksanaan physical evidence di Museum Pos Indonesia yang 

terdiri dari facility exterior, facility interior dan other tangible 

dinilai baik dan berada dalam kategori tinggi jika dinilai dari 

garis kontinum, yang artinya pengimplementasian konsep 

physical evidence dan dimensi-dimensi pembentuknya tersebut 

dinilai sudah baik dan sesuai dengan harapan pengunjung. 

3. Secara simultan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

dimensi physical evidence yang terdiri darifacility exterior, 

facility interior dan other tangible terhadap tourist satisfaction 

pada Museum Pos Indonesia, sedangkan secara parsial hanya dua 

sub variabel dari physical evidence yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tourist satisfaction yaitu sub variabel facility 

interior dan other tangible, sedangkan sub variable facility 

exterior tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tourist 

satisfaction pada Museum Pos Indonesia. 

5.2  Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

penulis merekomendasikan beberapa hal mengenai pengaruh physical 
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evidence terhadap tourist satisfaction pada Museum Pos Indonesia, 

diantaranya sebagai berikut. 

1. Dimensi other tangible memperolehnilai terendah dalam penilaian 

kepuasan responden.Tingkat kesesusaian isi dan informasi yang 

terkandung dalam brosur merupakan nilai paling rendah dalam 

dimensi other tangible oleh karena itu rekomendasi yang 

disarankan kepada pihak pengelola adalah menambah isi muatan 

dalam brosur menjadi lebih sesuai dan informatif dengan 

menambah beberapa sedikit penjelasan mengenai benda koleksi 

yang  ditampilkan. 

2. Pelaksanaan facility interior yang diterapkan di Museum Pos 

Indonesia mendapatkan penilaian paling tinggi. Oleh karena itu, 

pengelola museum diharapkan dapat mempertahankan facility 

interior sebagai sebagai suatu strategi pemasaran dengan terus 

menjaga dan merawat keaslian bangunan beserta kelengkapan 

fasilitas didalamnya. Namun pada item pertanyaan tingkat 

kelayakan perlengkapan dan sarana di sediakanmasih dinilai 

rendaholeh responden. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan 

untuk lebih memperhatikanperlengkapan dan peralatan yang 

kurang berfungsi dengan baik. Penggantian peralatan baru sangat 

penting dilakukan pengelola agar pengunjung semakin merasa 

nyaman dan menambah kepuasan. 

3. Padapenelitianini, pelaksanaan physical evidence mempunyai 

pengaruh terhadap tourist satisfaction pada Museum Pos Indonesia. 

Oleh karena itu, pengelola museum sebaiknya mempertahankan 

physical evidence sebagai suatu strategi pemasaran, meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan nilai sejarah dan edukasi yang 

baiksehinggadapat menghasilkan kepuasan serta meningkatkan 

jumlah kunjungan. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan 

kepuasan wisatawan maka physical evidence harus diimbangi 

dengan penyampaian jasa dan megkomunikasikannya dengan baik 

ditambah produk-produk berupa benda koleksi yang asli dan sesuai 

agar sesuai dengan ekspektasi dan harapan wisatawan. 

4. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki 

kekurangan dan keterbatasan. Saran untuk penelitian selanjutnya, 

peneliti menyarankan penelitian diluar dari variabel yang telah 

diteliti, misalnya mengenai service quality, product quality, 

educational tourism, behavioral intention dan sebagainya. Dapat 



96 

 

Fadila Tri Rachmita, 2019 

PENGARUH PHYSICAL EVIDENCE TERHADAP TOURIST SATISFACTION DI 
MUSEUM POS INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

juga menambahkan indikator lain yang tidak di uji pada penelitian 

inidengan menggunakan dimensi dan teori terbaru serta pada 

metode penelitian yang berbeda sehingga penelitian pada 

pembahasan ini berkembang  menjadi lebih baik. 

 


