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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atraksi, amenitas 

dan aksesibilitas terhadap keputusan berkunjung pada Objek Wisata Air 

Terjun Temam Kota Lubuklinggau. Berdasarkan rumusan masalah 

penelitian yang diajukan, maka analisis data yang telah dilakukan dan 

pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan,yaitu: 

1. Atraksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

berkunjung pada objek wisata Air Terjun Temam Kota Lubuklinggau. 

Berdasarkan hasil uji t, variabel atraksi berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap keputusan berkunjung, karena nilai thitung > ttabel yaitu 

4,919 > 1,984 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha yang 

ditetapkan yaitu 0,05 atau 5%. 

2.    Amenitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung   

pada objek wisata Air Terjun Temam Kota Lubuklinggau. Berdasarkan 

hasil uji t, variabel amenitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan berkunjung, karena nilai thitung < ttabel yaitu 1,243 < 1,984 

dengan signifikansi 0,217 lebih besar dari alpha yang ditetapkan yaitu 

0,05 atau 5%. 

3.  Aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan  

berkunjung pada objek wisata Air Terjun Temam Kota Lubuklinggau. 

Berdasarkan hasil uji t, variabel aksesibilitas berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap keputusan berkunjung, karena nilai thitung > ttabel 

yaitu 4,230 > 1,984 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 

yang ditetapkan yaitu 0,05 atau 5%.  

4.  Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas secara simultan berpengaruh  

bersama-sama terhadap keputusan berkunjung pada Objek Wisata Air 

Terjun Temam Kota Lubuklinggau. Berdasarkan hasil uji f, variabel 
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atraksi, amenitas dan aksesibilitas berpengaruh signifikan dan positif 

secara bersama-sama terhadap keputusan berkunjung, karena nilai fhitung 

> ftabel yaitu 63,464  > 3,253 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

alpha yang ditetapkan yaitu 0,05 atau 5%. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta rumusan 

kesimpulan hasil penelitian, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap 

terhadap hasil penelitian, sebagai berikut: 

1.   Objek Wisata Air Terjun Temam perlu meningkatkan kualitas atraksi 

pada objek wisata tersebut seperti menambah atraksi lainnya seperti 

spot-spot berfoto atau instagramable, wahana permainan, baik wahana 

permainan dalam air maupun di darat agar semakin membuat 

wisatawan ingin untuk mengunjungi objek wisata tersebut. dan juga 

agar atraksi yang diberikan tidak monoton dan membuat bosan bagi 

wisatawan yang berkunjung. 

 

2. Objek Wisata Air Terjun Temam perlu menambahkan serta 

mengembangkan amenitas pada objek wisata tersebut dengan 

menambahkan seperti, mesin ATM, restaurant dan juga ruang ganti 

baju bagi wisatawan atau pengunjung setelah melakukan aktifitas 

bermain air di lokasi air terjun temam tersebut, sehingga mampu 

meningkatkan kualitas objek wisata yang sesuai dengan keinginan 

pengunjung dalam rangka meningkatkan keputusan berkunjung pada 

objek wisata Air Terjun Temam Kota Lubuklinggau. 

 

3.   Objek Wisata Air Terjun Temam perlu memperhatikan aksesibilitas 

pada objek wisata tersebut seperti, menyediakan angkutan umum yang 

langsung menuju ke objek wisata air terjun temam, karena hingga saat 

ini belum tersedia angkutan umum menuju ke objek wisata tersebut. 
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sehingga dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas objek 

wisata yang sesuai dengan keinginan pengunjung dalam rangka 

menciptakan keputusan berkunjung pada Objek Wisata Air Terjun 

Temam Kota Lubuklinggau 

4.  Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel lain selain 

variabel yang telah diteliti sehingga memperoleh hasil yang lebih 

bervariatif untuk keputusan berkunjung. 

 

 

 

 

 


