
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Profil pengunjung Pantai Tanjung Setia,Lampung Barat tahun 2012 yang 

diperoleh dari 96 responden, menunjukan sebanyak 25% berasal dari Krui. 

Umur para pengunjung paling banyak berkisar antara 22 – 28 tahun (43,8%). 

Latar belakang tingkat pendidikan pengunjung sebagian besar adalah SMA 

yaitu sebanyak 42,7%, pengunjung Pantai Tanjung Setia sebagian besar adalah 

laki-laki (57,3%). Pekerjaan responden didominasi oleh pegawai swasta 

sebanyak 36,5% dengan tingkat pendapatan rata-rata Rp.300.000,00 – 

Rp.1.300.000,00. Sifat kedatangan pengunjung adalah berkelompok sebanyak 

68,7% dan menginap sebanyak 74%. Pengunjung yang diwawancarai 

kebanyakan datang dengan menggunakan kendaraan pribadi (60,4%). Biaya 

perjalanan rata-rata paling besar sejumlah Rp.7.616.666 berasal dari 

pengunjung di luar negeri yaitu amerika serikat. Hasil wawncara menunjukan 

keamanan di Pantai Tanjung Setia sudah baik (55,2%). Pengunjung juga 

menganggap fasilitas rekresi sudah memadai (38,6%).Pelayanan Pengelola 

juga dinilai sudah baik (56,2%). Akesesibilitas menuju tempat rekreasi dinilai 

mudah karena sebanyak 30,2% pengunjung menganggap demikian. Terakhir 
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tingkat kebersihan di Pantai Tanjung Setia sebanyak 50% responden 

mengatakan sudah bersih. 

2. Hasil analisis data menunjukan nilai F hitung (3,03) yang lebih kecil dari F 

tabel sebesar (4,67) pada selang kepercayaan 95%, yang berarti bahwa biaya 

perjalanan rata-rata berdasarkan zona tidak berpengaruh nyata terhadap 

permintaan rekreasi yang dinyatakan dengan banyaknya kunjungan wisata. Hal 

ini terjadi akibat adanya variasi musiman(seasonal variation). 

3. Dari hasil analisis data, dapat  diambil kesimpulan bahwa faktor biaya 

perjalanan dan fasilitas yang disediakan adalah yang berpengaruh besar pada 

kunjungan wisata di pantai Tanjung Setia 

5.2  Saran 

1. Bagi pemangku kepentingan (pemerintah daerah dan pihak terkait) sebaiknya 

memperhatikan akses jalan menuju Tanjung Setia karena pada kenyataanya 

kondisi jalan menuju Tanjung Setia yang kurang baik membuat waktu tempuh 

yang lama sehingga menyebabkan biaya perjalanan para wisatawan semakin 

meningkat dan akan membuat para wisatawan mengurungkan niatnya karena 

semakin besar biaya perjalanan maka akan semakin berkurang minat 

kunjungan wisatawan. Dan bagi pihak pengelola agar memperbaiki sarana 

yang terdapat di Tanjung Setia agar dapat lebih menarik minat wisatawan 

untuk mengunjungi Tanjung Setia. 

2. Perlu adanya variabel dummy tentang variasi musiman dalam pendugaan 

tingkat kunjungan di Pantai Tanjung Setia. 


