
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel Keefektifan Periklanan 

(X1) dengan pengukuran menggunakan Perhatian, Ketertarikan, dan Keinginan 

berpengaruh terhadap niat beli kunjungan ulang konsumen pada Kampoeng Wisata 

Tabek Indah Resort Natar Lampung Selatan. Dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa variabel Keefektifan Promosi Penjualan (X2) dengan 

pengukuran menggunakan Kesadaran, Ketertarikan, dan Keinginan memiliki 

pengaruh positif terhadap niat beli kunjungan ulang konsumen pada Kampoeng 

Wisata Tabek Indah Resort Natar Lampung Selatan. Hal ini berdasarkan pada alasan 

berikut: 

1.  Hasil uji koefisiensi determinasi R
2
 (R Square) = 0,520 yang berarti sumbangan 

variabel X1 (Periklanan) dan X2 (Promosi Penjualan) dalam mempengaruhi 

variabel Y (Niat Beli Kunjungan Ulang Konsumen) adalah sebesar 52%. Hal 



77 
 

tersebut berarti keefektifan periklanan dan promosi penjualan mempengaruhi  

niat beli kunjungan ulang konsumen pada Kampoeng Wisata Tabek Indah Resort 

Natar Lampung Selatan, dan selebihnya sebesar 48% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2.    Hasil uji F yang menghasilkan nilai F hitung sebesar 52,533 dan F tabel sebesar 

3,09. Nilai F hitung lebih dari nilai F tabel. Hal tersebut berarti variabel 

keefektifan periklanan dan promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

niat beli kunjungan ulang konsumen pada Kampoeng Wisata Tabek Indah 

Resort. 

3.   Hasil uji t  hitung diketahui bahwa pada variabel keefektifan periklanan (X1) 

sebesar 4,822 dan lebih besar dari t tabel yaitu 1,984. Hal ini berarti variabel 

keefektifan periklanan (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap niat beli 

konsumen pada Kampoeng Wisata Tabek Indah Resort. 

 Hasil uji t hitung diketahui bahwa pada variabel keefektifan promosi penjualan 

(X2) sebesar 3,644 dan lebih besar dari t tabel yaitu 1,984. Hal ini berarti 

variabel keefektifan promosi penjualan (X2) memiliki pengaruh positif terhadap 

niat beli kunjungan ulang konsumen pada Kampoeng Wisata Tabek Indah 

Resort. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
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3.    Hasil analisis kuantitatif membuktikan bahwa pengaruh keefektifan periklanan 

memberikan pengaruh terbesar, yaitu sebesar 45%. Sedangkan promosi 

penjualan memberikan pengaruh terkecil, yaitu sebesar 34%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan pada perusahaan 

jasa dibidang pariwisata, yaitu Kampoeng Wisata Tabek Indah Resort : 

Sebaiknya perusahaan harus memperhatikan keefektifan promosi penjualan pada 

promosi hadiah dalam bentuk perlombaan dan paket harga yang ada. Agar dapat 

menimbulkan kesadaran konsumen untuk tertarik, dan berkeinginan untuk melakukan 

pembelian ulang (kunjungan wisata kembali). Untuk menghadapi persaingan yang 

sangat ketat antar wisata sejenis, pelaksanaan promosi penjualan yang dilakukan 

perlu dikembangkan dan lebih inovatif, dan juga yang memberikan manfaat bagi 

pengunjung Kampoeng Wisata Tabek Indah Resort melalui promosi hadiah dalam 

bentuk perlombaan yang diberikan lebih bervariasi. Karena promosi penjualan 

merupakan salah satu unsur  promosi yang efektif yang dapat mendorong peningkatan 

jumlah pengunjung. 

Sebaiknya perusahaan harus memperhatikan keefektifan periklanan di media iklan 

billboard, spanduk, brosur yang ada. Agar dapat menimbulkan perhatian konsumen 

untuk tertarik, dan berkeinginan untuk melakukan pembelian ulang (kunjungan 

wisata kembali). Bahasa pesan di media iklan billboard, spanduk, dan brosur lebih 

dikreasikan lagi seperti menampilkan gambar yang lebih menarik dengan 
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menampilkan gambar wahana yang ada dengan penyampaian bahasa pesan yang 

mencerminkan kekhasan tempat wisata yang berbeda dengan tempat wisata sejenis di 

Lampung. 


