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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukannya analisis 

data dan pengujian mengenai Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah 

Akomodasi dan Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Sektor 

Pariwisata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Menurut hasil output regresi dari t statistik dapat disimpulkan bahwa 

variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan sektor pariwisata 

adalah variabel jumlah kunjungan wisatawan dengan t hitung sebesar 

3,926 dan probabilitas signifikan sebesar 0,001. Nilai koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,631 yang berarti sebesar 63,1% pendapatan 

sektor pariwisata secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi dari 

variabel independen yaitu jumlah kunjungan wisatawan, jumlah 

akomodasi dan jumlah objek wisata. 

b. Hasil penelitian secara parsial Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap 

Pendapatan Sektor Pariwisata dengan tingkat signifikansi untuk variabel 

Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf 

signifikansi hal ini menunjukan bahwa variabel Jumlah Kunjungan 

Wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Sektor 

Pariwisata. 

c. Hasil penelitian secara parsial Jumlah Akomodasi terhadap Tingkat 

Pendapatan Sektor Pariwisata dengan tingkat signifikansi untuk variabel 

Jumlah Akomodasi sebesar 0,753 lebih besar dari taraf signifikansi hal ini 

menunjukan bahwa variabel Jumlah Akomodasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata. 

d. Sedangkan hasil penelitian secara parsial Jumlah Objek Wisata terhadap 

Pendapatan Sektor Pariwisata dengan tingkat signifikansi untuk variabel 

Jumlah Objek Wisata sebesar 0,256 lebih besar dari  taraf  signifikansi hal 

ini menunjukan bahwa variabel Jumlah Objek Wisata tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata. 
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V.2  Saran 

Saran untuk pemerintah daerah agar lebih termotivasi kembali untuk 

berinvestasi dalam kegiatan kepariwisataan seperti meningkatkan 

pembangunan daerah yang berhubungan dengan kepariwisataan baik itu 

pembangunan akomodasi maupun pembenahan objek wisata serta 

memperbanyak agenda kepariwisataan karena akan berguna sebagai penarik 

minat wisatawan untuk berkunjung kedaerah, dengan banyaknya wisatawan 

yang berkunjung maka akan membantu pemerintah dalam menambah 

pendapatan/ meneriamaan daerah. Kemudian, untuk penelitian selanjutnya 

disarankan agar menggunakan variabel bebas lain seperti banyaknya Rumah 

Makan/ Restoran, banyaknya Travel Agent, jumlah penduduk, tingkat hunian 

hotel, dan lain sebagainya yang kemungkinan akan berpengaruh besar 

terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata. 
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