
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sarana Wisata berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Pulau Angso Duo di 

kota Pariaman  

2. Citra Destinasi berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Pulau Angso Duo di 

kota Pariaman  

3. Promosi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Pulau Angso Duo di 

kota Pariaman  

 5.1.1 Implikasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa variabel sarana 

wisata dan citra destinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung Pulau Angso Duo di kota Pariaman . Hal ini mengimplikasikan sarana 

wisata dan citra destinasi memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kepuasan 

pengunjung. Dalam hal sarana wisata yang perlu ditingkatkan yaitu akses untuk 

memperoleh sarana prasarana yang disediakan oleh pengelola, meningkatkan kualitas 

serta meningkatkan jumlah sarana yang ada sehingga lebih lengkap dan bevariasi. 

Dalam hal citra destinasi pulau Angso duo perlu untuk lebih meningkatkan 

lingkungan yang tenang, aman dan bersih sehingga membuat pengunjung lebih betah 

dan nyaman. Lebih memperhatikan fasilitas pendukung seperti kebersihan mushola 
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dan toilet yang ada. Serta meningkatkan akses untuk para wisata menuju objek 

wisata Angso duo agar pengunjung merasa objek wisata Angso duo tidak sulit untuk 

kunjungi. Dengan menerapkan dan lebih meningkatkan implikasi sarana wisata dan 

citra destinasi dapat  lebih mengoptimalkan kepuasan pengunjung terhadap objek 

wisata pulau Angso duo di kota Pariaman. 

5.1.2 Keterbatasan dan Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, merupakan jauh dari kata 

sempurna. Peneliti meyakini bahwasanya ada keterbatasan-keterbatasan  dan 

kekurangan-kekurangan  yang ada didalam penelitian ini. Untuk itu, bagi para 

peneliti lain yang ingin atau tertarik untuk meneliti ulang objek yang diteliti oleh 

peneliti, dapat hendaknya memperbaiki keterbatasan dan kekurangan serta bisa 

mengembangkan lagi penelitian yang akan datang. Berikut ini adalah keterbatasan 

dan saran didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Dari segi variabel yang diteliti, penelitian ini masih terbatas pada 3 variabel 

bebas yaitu variabel sarana wisata, citra destinasi, dan promosi sehingga kurang 

efektif untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung wisatawan terhadap 

objek wisata, sementara masih terdapat variabel lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. Maka disarankan untuk peneliti lain yang ingin atau tertarik untuk 

meneliti ulang objek yang diteliti oleh peneliti untuk menambah atau mengganti 

variabel lainnya 

2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam jumlah sampel penelitian,  

dikarenakan peneliti hanya memakai jumlah minimal sampel penelitian. Maka 

disarankan untuk peneliti lain yang ingin atau tertarik untuk meneliti ulang 
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objek yang diteliti oleh peneliti untuk menambah jumlah sampel penelitian ini 

agar penelitian yang dilakukan oleh para peneliti lebih akurat. 
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