
 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel kesadaran harga (X1) tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan wisatawan. 

Harga yang murah pada produk imitasi tidak dapat menjamin konsumen 

memperoleh kepuasan konsumen sehingga, semakin tinggi kesadaran harga 

dalam pembelian produk imitasi maka tidak mempengaruhi kepuasan 

wisatawan dalam berbelanja di jalan Malioboro. 

2. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel kesadaran harga (X2) tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat perilaku. 

Konsumen yang datang kembali ke Malioboro tidak untuk melakukan 

belanja saja, namun melakukan kegiatan wisata yang ada di sekitaran jalan 

Malioboro sebagai icon penting yang harus dikunjungi wisatawan. 

Terkadang konsumen enggan untuk melakukan tawar- menawar karena 

harga produk imitasi yang ditawarkan diawal jauh lebih mahal dari pasaran. 

Hal tersebut menjadikan harga yang murah disekitaran Malioboro tidak 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk imitasi. 



 
 

 
 

3. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel persepsi nilai (X3) tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan wisatawan. 

Pada kenyataannya konsumen merasa bahwa produk imitasi yang dijual di 

jalan Malioboro tidak memiliki fungsi yang sama dengan produk original. 

Sehingga konsumen merasa tidak puas dengan membeli produk imitasi 

karena dengan membeli produk imitasi tidak memiliki ketahanan yang lama 

dan kualitas yang berbeda dengan produk original, sehingga tidak dapat 

dipercaya. 

4. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel persepsi nilai (X4) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel niat perilaku. Produk yang dijual di 

jalanan Malioboro cukup lengkap walau harus berjalan cukup jauh untuk 

memilih produk yang diinginkan. Hal tersebut yang menjadikan wisatawan 

merasakan berbelanja yang berbeda di jalan Malioboro sebagai tujuan 

wisata. Melakukan perjalanan yang panjang dan mendapatkan produk 

imitasi yang diinginkan sehingga konsumen merasa puas, maka konsumen 

akan merekomendasikan jalan Malioboro sebagai tempat berbelanja dan 

tempat berwisata yang merupakan icon wisatawan Yogyakarta. 

5. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel kepuasan wisatawan (X5) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat perilaku. 

Konsumen yang mendapatkan manfaat dari berwisata sembari berbelanja 

pasti akan merasakan kepuasan, karena konsumen mendapatkan sesuatu 

yang diinginkan. Konsumen yang loyal akan merekomendasikan kepada 

teman, sahabat, dan keluarga untuk mengunjungi jalan Malioboro sebagai 



 
 

 
 

pusat wisata dan berbelanja produk imitasi dengan harga yang sesuai 

dengan budget wisatawan. Produk imitasi yang dijual mampu menarik 

wisatawan untuk berbelanja. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan 

saran- saran sebagai pelengkap sebagai berikut: 

1. Mahasiswa atau pelaku usaha yang berminat terjun pada sektor pariwisata 

khusus yang menjual souvenir ataupun tas, baju, sepatu, sendal imitasi sebagai 

produk oleh- oleh khas sebaiknya memperhatikan kesadaran terhadap harga 

yang diberikan, persepsi nilai  terhadap produk yang akan dijual, serta melihat 

respon wisatawan terhadap kepuasan wisatawan dalam membeli produk dan 

niat perilaku untuk membeli ulang. 

2. Selain Malioboro penelitian selanjutnya perlu melakukan penelitian di Mirota 

Batik dan Jogja Secret sebagai tempat yang juga menjual produk imitasi 

maupun souvenir sebagai produk oleh- oleh khas. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden 

penelitian dan memperluas wilayah penelitian di seluruh wisata di Yogyakarta 

sehingga dapat memperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi lebih 

tinggi. 

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah produk dalam katagori yang 

diteliti, tidak hanya produk imitasi tetapi produk original di Yogyakarta. 

 


