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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa pengaruh 

penerimaan retribusi obyek wisata Pondok Halimun terhadap pendapatan asli 

daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dapat di simpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa penerimaan 

retribusi memiliki nilai minimum sebesar -1,24%, nilai maximum 

sebesar 1,12%, nilai mean (rata – rata) sebesar -0,0093%.hal ini 

menunjukan bahwa rata – rata pencapaian terget setiap bulannya sebesar 

-0,0093%. Hal ini disebabkan karena obyek wisata Pondok Halimun 

masih kurang berkembang dibandingkan dengan obyek wisata lainnya. 

Faktor – faktor yang menjadi penghambatnya yaitu kurang tersedianya 

wahana permainan baik untuk anak maupun dewasa sehingga 

pengunjung merasa bosan untuk berkunjung lagi ke tempat tersebut dan 

juga akses jalan yang rusak membuat pengunjung merasa kapok untuk 

berkunjung lagi ke tempat tersebut. Hal ini lah yang membuat 

penurunan pengunjung sehingga penerimaan retribusinya relatif kecil 

terhadap pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. 

2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa pedanpatan asli 

daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi tergolong relatif kecil. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif bahwa pedanpatan asli 
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daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi selama periode penelitian 

memiliki memiliki nilai minimum sebesar -1,73%, nilai maximum 

sebesar 1,44%, nilai mean (rata – rata) sebesar -0,4194% dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,75440%. Hal ini menunjukan bahwa rata – rata 

pencapaian terget setiap bulannya sebesar -0,4194%. Hal ini disebabkan 

karena sektor pariwisata yang ada di Kabpaten Sukabumi masih layu 

sehingga realisasi pendapatannya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2017 selalu kurang dari target 

3. Terdapat pengaruh penerimaan retribusi obyek wisata Pondok Halimun 

Kabupaten Sukabumi terhadap pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata 

Kabupaten Sukabumi, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yaitu nilai 

thitung >ttabel (6,957 > 1,690) itu berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerimaan retribusi obyek 

wisata Pondok Halimun Kabupaten Sukabumi terhadap pendapatan asli 

daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Sedangkan dilihat dari 

uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R2 sebesar 0,771% hal tersebut 

berpengaruh kuat secara presentase, maka pengaruh penerimaan 

retribusi obyek wisata Pondok Halimun terhadap pendapatan Asli 

daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi adalah 59,4% saja 

sementara sisanya 40,6% dipengaruhi oleh faktor – faktor lainnya di luar 

dari variabel yang diteliti oleh penulis. 
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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 Pondok Halimun, 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, ATV,  dan 

wahana lainnya yang bisa digunakan oleh anak – anak dan dewasa 

agar pengunjung tidak merasa bosan saat berkunjung ke obyek 

wisata Pondok Halimun. dengan begitu maka akan lebih 

meningkatkan penerimaan retribusi obyek wisata Pondok Halimun 

dan akan lebih besar pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah 

Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. 

2. Bagi pemerintah seharusnya lebih memperbaiki di sektor 

pariwisata. Dari mulai penataan wilayahnya, infrastruktur dan 

perlengkapan fasilitasnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar pembahasannya lebih 

lengkap dan menambah variabel yang digunakan agar hasil 

penelitianya lebih representatif. 

 


