
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

5.1.1 Efektivitas penggunaan website dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Pacitan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang 

wisata Pacitan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji regresi linier berganda bahwa nilai 

koefisien regresi (B) sebesar 0,480 atau 48% dan dengan nilai signifikansi 0,000 yang mana 

< 0,05, dengan demikian hipotesis penelitian dari H1 diterima sedangkan H0 ditolak. 

5.1.2 Efektivitas penggunaan aplikasi online (Go Pacitan) dari Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pacitan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengetahuan 

pengunjung tentang wisata Pacitan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji regresi linier berganda 

bahwa nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,510 atau 51% dan dengan nilai signifikansi 

0,000 yang mana < 0,05, dengan demikian hipotesis penelitian dari H2 diterima sedangkan 

H0 ditolak. 

5.1.3 Efektivitas penggunaan website dan aplikasi online dari Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pacitan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengetahuan 

pengunjung tentang wisata Pacitan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji koefisien determinasi 

atau Rsquare, yakni sebesar 43,6% tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan 

dipengaruhi oleh variasi kedua variabel yang digunakan dalam penelitian, sisanya 56,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 



Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna karena 

adanya beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 

5.2.1 Jangkauan peneliti untuk menyebar angket atau kuesioner kepada responden masih hanya 

meliputi tempat atau objek wisata yang mayoritas ramai pengunjung saja dan belum 

menjangkau seluruh objek wisata yang ada di Pacitan dikarenakan banyaknya objek wisata 

yang ada. 

5.2.2 Penelitian ini juga masih hanya melihat dua media yang digunakan oleh Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan yang mempengaruhi  tingkat pengetahuan 

pengunjung tentang wisata Pacitan, padahal media untuk menyebarkan informasi 

pariwisata yang digunakan masih ada beberapa lagi. 

5.3 Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan yaitu: 

5.3.1 Bagi pengembang atau bagian terkait dalam mengelola maupun bertanggung jawab 

terhadap media website pacitantourism.net dan aplikasi Go Pacitan diharapkan untuk 

meningkatkan fungsi lain, meningkatkan desain dan juga update terkait informasi 

mengenai jumlah pengunjung di berbagai objek wisata setiap tahunnya sehingga dapat 

dijadikan acuan bagi calon pengunjung untuk berwisata di Pacitan. 

5.3.2 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih sempurna, 

baik dari segi variabel yang digunakan maupun teori yang lebih relevan. Dari hasil 

penelitian uji determinasi didapatkan nilai Rsquare dari efektivitas website dan efektivitas 

aplikasi terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan sebesar 43,6% 

yang artinya sisanya yaitu 56,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga diharapkan 



peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor atau variabel yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan pengunjung. 

 


