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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Simpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh atraksi, aksesibilitas, 

amenitas, dan ansilari pariwisata halal terhadap kepuasan wisatawan berkunjung ke 

DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini yang diolah menggunakan spss versi 

25 didapat beberapa kesimpulan. Secara simultan variabel atraksi, aksesibilitas, 

amenitas, dan ansilari pariwisata halal memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan wisatawan berkunjung ke DKI Jakarta. 

 Atraksi pariwisata halal atau segala daya tarik pada destinasi wisata 

unggulan DKI Jakarta yang memberikan kebermanfaatan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke DKI Jakarta. 

Aksesibilitas pariwisata halal atau segala prasarana yang memudahkan wisatawan 

menuju destinasi wisata unggulan DKI Jakarta memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan wisatawan berkunjung ke DKI Jakarta. Amenitas 

pariwisata halal atau segala fasilitas yang memadai bagi wisatawan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan berkunjung ke DKI 

Jakarta. Ansilari pariwisata halal atau segala pelayanan tambahan yang menunjang 

wisatawan saat berwisata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan wisatawan berkunjung ke DKI Jakarta 
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V.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan ini, masih terdapat beberapa keterbatasan 

seperti peneliti tidak bisa menyebar kuesioner secara langsung di lokasi destinasi 

wisata unggulan DKI Jakarta karena masa pandemi Covid-19 sehingga banyaknya 

responden yang tidak teliti dengan pernyataan pada penelitian ini dan kurang 

pengetahuannya mengenai informasi pariwisata halal sehingga berdampak pada 

jawaban yang kurang tepat dan tidak objektif dalam menjawab pernyataan. dan 

keterbatasan lainnya, pada objek penelitian berdasarkan destinasi wisata unggulan 

di DKI Jakarta menurut Badan Pusat Statistik Prov. DKI Jakarta, sementara banyak 

destinasi-destinasi unggulan DKI Jakarta lainnya yang mendukung untuk diteliti. 

 

V.3 Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang telah 

diperoleh peneliti terbagi menjadi dua yaitu teoritis dan praktis seperti berikut: 

a. Secara teoritis 

 Bagi pembaca, disarankan untuk sosialisasikan atau menyebarluaskan 

informasi mengenai pariwisata halal di lingkungan sekitar, sosial media, dan 

media lainnya.  

 Bagi akademisi, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai variabel 

variabel yang mendukung pariwisata halal, dan untuk penelitian selanjutnya 

disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak agar keakuratan 

data meningkat serta melakukan penelitian di objek yang berbeda dengan 

penelitian ini. 

b. Secara praktis 

 Bagi pengelola destinasi wisata, disarankan untuk memelihara lingkungan 

destinasi wisata dan memberikan informasi terkini melalui media digital 

terkait destinasi wisata unggulan DKI Jakarta.   

 Bagi pemerintah, disarankan untuk bekerjasama dengan pemangku 

kepentingan atau kelompok yang berkepentingan di bidang pariwisata 

Jakarta untuk mengembangkan branding pariwisata halal di DKI Jakarta 

lebih optimal. 

 


