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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap

Pengaruh Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Objek Wisata

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, serta berdasarkan teori yang mendasari

penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Secara parsial Pengembangan Infrastruktur berpengaruh terhadap

Kesejahteraan Masyarakat. Besarnya pengaruh infrastruktur terhadap

kesejahteraan masyarakat 26,83%.

2. Secara parsial Pengembangan Objek Wisata berpengaruh terhadap

Kesejahteraan Masyarakat. Besarnya pengaruh objek wisata terhadap

kesejahteraan masyarakat yaitu 24,70%

3. Secara Simultan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Objek

Wisata berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Besarnya

pengaruh Infrastruktur dan Objek Wisata terhadap Kesejahteraan

Masyarakat yaitu 51,6%. Sedangkan sisanya yaitu 48,4% dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain diluar variabel yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengembangan infrastruktur

dan pengembangan objek wisata  terhadap kesejahteraan masyarakat, penulis

dapat memberikan saran diantaranya :
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1. Bagi akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

gambaran mengenai teori yang selama ini penulis peroleh dengan

praktiknya pada masyarakat dan pemerintah daerah setempat, khususnya

mengenai kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan infrastruktur

dan pengembangan objek wisata.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sumber informasi untuk dapat mengembangkan

infrastruktur dan mengembangkan objek wisata setempat.

3. Bagi Pemerintah Desa Bojongsari dan  Desa Cimahpar

Semoga dapat memperhatikan dan juga harus mampu bekerjasama

dengan lembaga pendidikan, peneliti atau siapa saja yang membutuhkan

bantuan informasi-informasi, sehingga mereka merasa terkesan baik saat

mengharapkan informasi tentang infrastruktur dan objek wisata yang

mungkin bisa membantu pembangunan pengembangan keduanya, serta

selalu mengupdate informasi mengenai keadaan dan kegiatan masyarakat.

Semoga setelah dilaksanakannya penelitian ini pemda setempat lebih gesit

lagi dalam melayani masyarakat khususnya mengenai pembangunan

pengembangan infrastruktur dan pembangunan pengemabangan objek

wisata, yang dimana nantinya apabila infrastruktur berkembang dengan

baik bisa membantu melancarkan kegiatan masyarakat, begitupun dengan

objek wisata apabila berkembang dengan baik bisa membantu
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meningkatkan pendapatan masyarakat, yang nantinya akan berdampak

baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi Pihak Lain

Semoga dapat menjadi masukan yang berarti bahwa dari pengembangan

infrastruktur dan pengembangan objek wisata bisa membantu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


