
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan  

Bertitik tolak pada rumusan masalah , kajian teoritis, pembahasan 

masalah, analisis data empiric dan hasil terhadap hipotesis, maka peneliti akan 

mengemukakan beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut : 

1. Citra destinasi kognitif dan citra destinasi afektif terhdap niat wisatawan 

yang berkunjung ke Puncak Darma Geopark Ciletuh kabupaten sukabumi 

terbilang cukup baik, berdasarkan garis kontinum citra destinasi terdapat 

pada kriteria sedang, hal ini menurut ururaian bab empat dimana jawaban 

responden mengenai indikator-indikator pada setiap dimensi. Niat 

wisatawan yang berkunjung ke Puncak Darma Geopark Ciletuh 

dinyatakan cukup baik berdasarkan garis kontinum bahwa niat wisatawan 

yang berkunjung ke Puncak Darma Geopark Ciletuh berada pada ketegori 

sedang. 

2. Hasil perhitungan mengenai pengaruh secara parsial menunjukan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara citra destinasi kognitif terhadap 

niat wisatawan berkunjung kembali, dan ada pengaruh yang signifikan 

antara citra destinasi afektif terhadap niat wisatawan berkunjung kembali 

pada Puncak Darma Geopark Ciletuh kabupaten sukabumi. 

3. Pengaruh citra destinasi kognitif dan citra destinasi afektif melalui sub 

variable, terhadap niat wisatawan berkunjung ke Puncak Darma Geopark 

Ciletuh kabupaten sukabumi memliki pengaruh signifikan antar citra 



destinasi afektif terhdap niat wisatawan berkunjung kembali, kesimpulan 

tersebut di dukung dengan nilai signifikansinya sebesar 000
a
 < 0,1 yang 

dianggap signifikan. 

4. Dari hasil perhitungan uji sobel bahwa setelah memasukan citra destinasi 

afektif sebagai variable mediasi hasilnya tidak memediasi hubungan antara 

citra destinasi kognitif dengan nait wisatawan berkunjung kembali pada 

puncak darma geopark ciletuh kabupaten sukabumi, karena nilai yang di 

hasilkan lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjdai mediasi. 

5.2 Saran 

Berdasarka hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan mengenai 

pengalaman wisatawan yang berkunjung ke Puncak Darma Geopark Ciletuh 

kabupaten Sukabumi Beberapa saran dalam penelitian ini antara lain: 

5.2.1   Bagi penelitian ini, peneliti berharap peneliti yang selanjutnya agar lebih 

dapat mengembangkan kembali penelitian ini dan mampu mengaitkan 

penelitian ini terhadap objek yang memiliki persamaan kriteria lainnya, 

sehingga dapat lebih menyempurnakan penelitian yang selanjutnya. 

5.2.2  Bagi peneliti, mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti yang selanjutnya 

yang akan melanjutkan penelitian tentang ilmu perilaku konsumen dari 

sudut pandang mengenai citra destinasi kognitif dan citra destinasi afektif 

terhadap niat wisatawan berkunjung kembali ke Puncak Darma Geopark 

Ciletuh kabupaten sukabumi. 



5.2.3  Bagi tempat wisata harus menciptakan tempat wisata yang memberikan 

kualitas kenyamanan sehingga harus mampu meciptakan wisatawan 

tertarik dan ingin berkunjung kembali,  agar dapat menguasai pasar secara 

lebih luas lagi. Bisa dengan menggunakan teknologi yang ada agar mampu 

untuk lebih memajukan lagi eksistensi parawisata menuju parawisata 

internasional.  

5.2.4  Bagi pihak lain peneliti mengharapkan, penelitian ini dapat dijadikan 

tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pembaca yang akan melakukan penelitian di bidang perilaku konsumen 

dengan judul “peran citra destinasi afektif dalam me-mediasi citra 

destinasi kognitif terhadap niat wisatawan berkunjung kembali ke Puncak 

Darma Geopark Ciletuh kabupaten sukabumi” dengan pengembangan-

pengembangan penelitian yang lebih baik lagi. 

 


