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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Retribusi obyek wisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan Cinumpang dengan kontribusi pengaruh yang diberikan yaitu 

sebesar 59,2%, dimana semakin tinggi retribusi obyek wisata akan 

berdampak pada peningkatan pendapatan Cinumpang, sebaliknya 

retribusi obyek wisata yang rendah akan mengakibatkan rendahnya 

pendapatan Cinumpang. 

2. Pendapatan sewa pondokan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan Cinumpang dengan kontribusi pengaruh yang diberikan yaitu 

sebesar 27%, dimana semakin tingginya pendapatan sewa pondokan 

akan berdampak pada peningkatan pendapatan Cinumpang, sebaliknya 

pendapatan sewa pondokan yang rendah akan mengakibatkan rendahnya 

pendapatan Cinumpang. 

3. Retribusi obyek wisata dan pendapatan sewa pondokan secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan Cinumpang 

dengan kontribusi pengaruh yang diberikan yaitu sebesar 86,2%, 

sedangkan sebanyak 13,8% sisanya merupakan besarnya kontribusi 

pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti
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5.2 Saran 

Saran yang diberikan atas penelitian ini adalah: 

1. Bagi pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi akses jalan 

menuju obyek wisata Cinumpang, karena jika akses jalannya bagus 

pengunjung pun tidak akan meresa jenuh selama diperjalanannya dan 

tidak merasa kapok untuk datang lagi ke Pondok Halimun dan juga lebih 

meningkatkan lagi fasilitas yang ada di obyek wisata tersebut, seperti 

menambahkan wahana bermain untuk anak, wahana outbond seperti 

flying fox,  dan wahana lainnya yang bisa digunakan oleh anak–anak dan 

dewasa agar pengunjung tidak merasa bosan saat berkunjung ke obyek 

wisata Cinumpang. dengan begitu maka akan lebih meningkatkan 

penerimaan retribusi obyek wisata Cinumpang dan akan lebih besar 

pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Bagi pihak Dinas Pariwisata hendaknya lebih meningkatkan sarana dan 

prasarana yang ada di obyek wisata di Kabupaten Sukabumi karena 

menjadi penunjang untuk menarik wisatawan dari luar. Dan semakin 

banyak wisatawan yang datang maka semakin tinggi pendapatan dinas 

pariwisata. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar pembahasannya lebih lengkap 

dan menambah variabel yang digunakan agar hasil penelitianya lebih 

representati 


