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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasar hasil pengolahan dan penelitian terhadap hipotesis yang disusun 

sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnua, maka dapat ditarik kesimpulan dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

1.  Hasil uji hipotesis menujukan bahwa variabel jumlah wisatawan domestik 

serta variabel jumlah kamar hotel non berbintang memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap PDRB. Artinya jika jumlah wisatawan domestik serta 

jumlah kamar non berbintang di Kabupaten/Kota Yogyakarta meningkat maka 

akan berdampak pada PDRB di Prov. Yogyakarta. 

2. Hasil uji hipotesis menujukan variabel jumlah retoran dan rumah makan, serta 

variabel jumlah obyek wisata berpengaruh negative dan tidak signifikan 

terhadap PDRB Prov. Yogyakarta. Sehingga perlu adanya pembinaan serta 

pendampingan yang lebih optimal, karena melihat potensi serta jumlah obyek 

wisata maupun restoran dan rumah makan belum terdaftar maupun dikelola 

dengan baik oleh dinas pariwisata maupun swasta. 

3. Keseluruhan variabel jumlah wisatawan domestik, jumlah restoran dan rumah 

makan, jumlah obyek wisata dan jumlah hotel non berbintang bersama – sama 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB.  
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5.2 IMPLIKASI   

Dari penelitian yang dilakukan serta dari hasil kesimpulan penelitian ini maka dapat 

ditarik benang merah sebagai berikut :  

1. Pemerintah dalam hal ini mengenai pengelolaan sector pariwisata haruslah 

selalu dilakukan evaluasi serta pengawasan guna memperhatikan peningkatan 

jumlah wisatawan, serta pembangunan jumlah kamar hotel. 

2. Perlunya pengelolaan seta pendampingan atau melakukan pembinaan yang 

lebih intensif lagi mengenai pengelolaan jumlah obyek wisata sehingga 

dampaknya bisa dirasakan oleh banyak pihak jika obek wisata dikelola 

dengan baik. 

3. Pemberian ijin yang mudah untuk restoran dan rumah makan harapannya agar 

lebih mudah dalam pengawasan serta pemanfaatannya lebih baik lagi.  

4. Jika pemerintah melakukan pengelolaan sector pariwisata ini lebih menarik 

dan efisien melakukan kolaborasi dengan swasta maka perlu melakukan 

evaluasi serta kesiapan regulasi yang jelas agar tujuammya tidak hanya pada 

hasil saat ini melainkan pada pelestarian serta efek dimasa yang akan dating 

juga diperoleh. 

 

  


