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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

pengaruh sektor pariwisata  terhadap PAD di Provinsi Sumatera Barat. Maka 

dapat disimpulkan :

1. Hasil pengujian  koefisien determininasi (R2) dalam penelitian ini adalah 

0.9187 yang menunjukkan bahwa variabel independen  sektor pariwisata 

(jumlah wisatawan dan tingkat hunian  hotel) memberikan pengaruh 

sebesar 91,87% terhadap PAD Sumatera Barat. Sedangkan 8,13% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

2. Variabel jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

PAD Sumatera Barat. Berdasarkan hasil regresi dapat dilihat bahwa nilai 

signifikan jumlah wisatawan domestik adalah sebesar 0.0001 dengan 

derajat kepercayaan 91% dan tingkat kesalahan (α = 0,05). Hal ini 

menunjukan nilai signifikan < tingkat kesalahan maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh signifikan jumlah wisatawan terhadap PAD Sumatera 

Barat sehingga H0 ditolak.

3. Variabel tingkat huian hotel berpengarh positif dan signifikan terhadap 

PAD Sumatera Barat. Berdasarkan hasil regresi  dapat dilihat bahwa nilai 

signifikan tingkat hunian hotel adalah sebesar 0.0000 dengan derajat 

kepercayaan 91% dan tingkat kesalahan (α = 0,05). Hal ini menunjukan 

bahwa nilai signifikan < tingkat kesalahan maka H0 ditolak, sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap PAD 

Sumatera Barat.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diajukan beberapa saran yang 

bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi pengambilan kebijakan, saran tersebut 

adalah sebagai berikut :

1. Variabel jumlah wisatawan  menunjukan hasil yang positif terhadap PAD 

Sumatera Barat. Hal ini perlu dipertahankan untuk kedepannya, dengan 

cara meningkatkan berbagai pertunjukan-pertunjukan atau hiburan serta 

meningkatkan kreatifitas tempat wisata dan akses menuju tempat wisata 

agar wisatawan semakin meningkat dengan itu akan  memberikan dampak 

yang baik bagi perekonomian masyarakat dan PAD Sumatera Barat.

Selain itu pemerintah diharapkan kedepannya bisa meningkatkan promosi-

promosi wisata Sumatera Barat keluar negeri dan menambahkan membuat 

event-event berskala international, sehingga wisatawan mancanegara bisa 

meningkat kunjungannya ke Sumatera Barat.

2. Variabel tingkat hunian hotel memberikan pengaruh  yang positif terhadap 

PAD Sumatera Barat. Hal ini perlu dipertahankan agar wisatawan yang 

menginap dihotel merasa puas dengan pelayanan yang baik, selain itu 

kebersihan hotel serta pelayanan hotel juga perlu dipertahankan atau 

ditingkatkan kedepannya. Kemudian  tarif  hotel agar lebih diperhatikan 

sehingga terjangkau bagi wisatawan.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel 

lain untuk menjadi tolak ukur pengaruh sektor pariwisata terhadap PAD 
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Sumatera Barat. Serta menambahkan jangka waktu penelitian dengan hasil 

yang lebi baik.


