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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan data, penulis memperoleh 

kesimpulan bahwa pengaruh antara daya tarik dan motiasi wisatawan 

terhadap tingkat kunjungan di destinasi wisata Pantai Bukit Berahu hal 

tersebut dibuktikan dengan beberapa hal, sebagai berikut :  

1. Daya tarik wisata berupa atraksi di destinasi wisata Pantai Bukit Berahu 

meliputi letak pantainya yang unik yang berada di bawah bukit, memiliki 

pasir putih yang halus, bebatuan granit dengan formasi yang indah dan 

ombak yang tenang. Selain itu atraksi lain seperti tupai – tupai yang 

berasal dari pohon – pohon ketapang menambah daya tarik bagi wisatawan 

yang berkunjung. 

2. Daya Tarik wisata berupa Amenitas yang cukup lengkap seperti cottage 

yang menghadap langsung ke pantai, restoran dengan menu masakan 

seafood & chinesse food dan kolam renang diatas bukit juga menjadi daya 

tarik selanjutnya di destinasi wisata pantai bukit berahu. 

3. Daya tarik wisata berupa aksesibilitas menuju destinasi yang mudah 

dijangkau juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke 

pantai bukit berahu. Akses jalan yang mudah ditempuh, jalan tanpa 

hambatan dan juga petunjuk arah yang lengkap menjadi alasan para 

wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata pantai bukit berahu 
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4. Motivasi intrinsik wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Pantai 

Bukit Berahu yaitu ingin merelaksasikan diri dengan mendapatkan rasa 

aman dan nyaman ketika berkunjung karena keadaan alam yang masih asri 

mampu menghadirkan suasana tersebut.  

5. Motivasi ekstrinsik wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Pantai 

Bukit Berahu karena wisatawan bosan dengan suasana perkotaan dan ingin 

menemukan suasana baru dan letak Pantai Bukit Berahu yang tidak jauh 

dari rumah wisatawan.  

6. Grafik yang menunjukan penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2013 – 

2016 dikarenakan daya tarik wisata yang tidak ada pembaharuan secara 

signifikan. Baik dari segi fasilitas, pelayanan maupun atraksi di destinasi 

wisata Pantai Bukit Berahu.  

7. Peningkatan jumlah wisatawan pada tahun 2017 berdasarkan wawancara 

kepada pihak pengelola  destinasi wisata Pantai Bukit Berahu Bapak 

Handy menyatakan bahwa pembangunan penginapan di bibir pantai dan 

adanya renovasi kolam renang menjadi faktor peningkatan pengunjung 

secara signifikan sebesar 7848 orang. 

8. Terjadinya penurunan tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2018 lebih 

dikarenakan harga tiket pesawat yang mahal sehingga tidak hanya tingkat 

kunjungan di destinasi wisata Pantai Bukit Berahu saja, namun juga 

tingkat kunjungan wisatawan secara keseluruhan. 
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9. Hambatan dalam pengembangan Pantai Bukit Berahu adalah kurangnya 

SDM setempat yang berkompeten dalam bidang hospitatily sehingga 

pelayanan pada wisatawan dinilai agak kurang maksimal.  

 

B. SARAN 

1. Diharapkan kepada pengelola Pantai Bukit Berahu untuk terus 

memperhatikan unsur – unsur daya tarik wisata agar dapat menarik 

minat wisatawan. Pihak pengelola dapat meningkatkan kembali 

unsur – unsur keunikan, keindahan, dan keanekaragaman 

diantaranya dengan cara menjaga keaslian daya tarik wisata, 

menambah atraksi – atraksi wisata lain yang dapat menarik minat 

berwisata seperti atraksi alam, atraksi budaya maupun atraksi minat 

khusus. 

2. Pengelola juga diharapkan terus melakukan pembangunan secara 

signifikan yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan 

berkunjung ke destinasi wisata Pantai Bukit Berahu. 

3. Membuka peluang kepada karyawan (SDM) yang lebih 

berkompeten demi meningkatkan pelayanan di destinasi wisata 

Pantai Bukit Berahu atau membentuk pengelolaan yang teroganisir 

sehingga dapat mendukung kegiatan wisatawan dalam berwisata 

serta dapat meningkatkan minat berwisata melalui sistem 

organisasi yang baik. 
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4. Membangun strategi promosi melalui media sosial seperti  

instagram agar dapat lebih dikenal wisatawan domestik maupun 

wisatawan mancanegara. 

5. Bekerjasama dengan pemerintah dan dinas pariwisata agar bisa 

diikutkan dalam agenda atau event pariwisata. 
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SURAT PENGANTAR WAWANCARA 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 

 

 

Dengan hormat, 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada 

program studi Manajemen Bisnis Perjalanan Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA 

Yogyakarta, 

Sebagai bahan penulisan skripsi saya melaksanakan penelitian dengan judul 

“PENGARUH DAYA TARIK DAN MOTIVASI WISATAWAN TERHADAP 

TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN DI DESTINASI WISATA PANTAI 

BUKIT BERAHU” 

Sehubungan dengan itu, saya mohon kesediaan anda, untuk diwawancarai dalam 

pengumpulan data di penelitian saya. Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian 

ini hanya untuk kepentingan akademik. 

Bantuan dari anda untuk menjawab wawancara ini dengan sejujur – jujurnya, 

secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu saya 

ucapkan terimakasih. 

 

 

Peneliti 

 

Savia Resa Salsabil 

415100360 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Untuk Pengelola destinasi wisata Pantai Bukit Berahu 

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan anda dalam mengembangkan 

destinasi wisata Pantai Bukit Berahu? 

2. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di destinasi wisata Pantai 

Bukit Berahu? 

3. Apa yang membuat destinasi wisata Pantai Bukit Berahu berbeda 

dengan destinasi pantai lainnya? 

4. Apa yang menjadi hambatan dalam mengembangkan destinasi 

wisata Pantai Bukit Berahu? 

5. Apa ada layanan khusus yang diberikan kepada wisatawan yang 

berkunjung ke destinasi wisata Pantai Bukit Berahu? 

6. Bagaimana usaha yang anda lakukan untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan di destinasi wisata Pantai Bukit Berahu? 

7. Bagaimana karakteristik wisatawan yang berkunjung ke destinasi 

wisata Pantai Bukit Berahu? 

8. Apakah tingkat kunjungan di destinasi wisata Pantai Bukit Berahu 

meningkat ketika musim liburan? 

9. Apakah wisatawan yang sudah mengunjungi destinasi wisata 

Pantai Bukit Berahu akan berkunjung kembali? 

10. Apakah kualitas pelayanan dan fasilitas di destinasi wisata Pantai 

Bukit Berahu sudah cukup memadai?  

 



 
 

 
 

B. Untuk wisatawan di destinasi wisata Pantai Bukit Berahu 

1. Darimana anda tahu tentang destinasi wisata Pantai Bukit Berahu? 

2. Apa motivasi anda untuk berkunjung ke destinasi wisata Pantai 

Bukit Berahu? 

3. Apa daya tarik yang ada di destinasi wisata Pantai Bukit Berahu? 

4. Apa alasan anda kembali berkunjung ke destinasi wisata Pantai 

Bukit Berahu? 

5. Bagaimana menurut anda mengenai pelayanan dan fasilitas di 

destinasi wisata Pantai Bukit Berahu? 

6. Apa yang tidak anda sukai ketika berkunjung ke destinasi wisata 

Pantai Bukit Berahu? 

7. Bagaimana menurut anda akses menuju destinasi wisata Pantai 

Bukit Berahu? 

8. Apakah anda lebih suka berkunjung ketika ramai atau sepi? 

9. Apakah ada keunikan atau ciri khas yang hanya bisa anda dapatkan 

ketika berkunjung ke destinasi wisata Pantai Bukit Berahu? 

10. Apa saran yang ingin anda sampaikan kepada pengelola destinasi 

wisata Pantai Bukit Berahu? 

 

  



 
 

 
 

Transkip Wawancara 

Nama  : Abi Soetomo Putra 

Usia  : 35 tahun 

Jabatan : PNS 

Asal  : Tanjungpandan 

Dalam melakukan wawancara peneliti berpedoman kepada daftar pertanyaan yang 

telah disetujui dosen pembimbing dalam pembuatan proposal penelitian, hasil dari 

penelitian tersebut penulis rangkum seperti berikut : 

1. Dari beberapa orang teman dekat dan keluarga saya yang pernah mengunjungi 

pantai ini. Saya juga pernah melihat promosi dari media sosial mengenai tempat 

ini. 

2. Motivasi saya berkunjung kesini karena saya membutuhkan tempat untuk 

refreshing sekaligus menenangkan pikiran, yang mana pantai ini bisa memberikan 

apa yang saya inginkan, dilihat dari segi keasrian alamnya dan juga suasananya. 

Ketika bosan dengan lingkungan kerja dan beban yang ada biasanya saya 

memutuskan untuk mencari tempat yang tenang seperti pantai ini. 

3. Pemandangannya sangat bagus karena bisa melihat laut lepas dari atas bukit, 

kemudian ada 2 opsi untuk bermain air di kolam berenang dan pantai, view sunset 

yang bagus, pasir nya putih dikelilingi batu – batu granit yang besar. 



 
 

 
 

4. Berbagai fasilitas yang disediakan, seperti adanya restoran, dan tersedia nya 

cottage untuk bermalam, lahan parkir yang luas serta toilet yang bersih membuat 

saya senang berkunjung kesini dan itu termasuk alasan saya ingin berkunjung 

kembali ke Pantai Bukit Berahu. 

5. Menurut saya, pelayanan nya cukup baik, karyawan nya ramah, lalu untuk 

fasilitas nya saya rasa sudah cukup memadai Pantainya agak terpencil karena 

untuk menuju ke pantai saya harus turun melalui anak tangga yang cukup banyak. 

6. Ketika musim angin barat maka akan banyak rumput laut yang terbawa ombak 

sehingga pantai menjadi agak kotor, lalu akses untuk turun ke pantai yang harus 

melalui tangga yang lumayan banyak sehingga pengunjung akan merasa agak 

kelelahan. 

7. Akses nya sangat baik dan tidak terlalu jauh dari kota, jalanan mulus dan 

plangiasi yang jelas namun sayangnya tidak tersedianya kendaraan umum untuk 

menuju ke sini membuat para pengunjung seperti saya harus membawa kendaraan 

pribadi 

8. Ketika sepi karena ingin merasakan suasana yang tenang agar bisa menikmati 

pemandangan. 

9. Lokasi pantainya yang berada tersembunyi dibawah bukit, karena tidak ada 

pantai seperti ini di daerah Belitung. 

10. Saran saya dimohon untuk lebih memperbanyak cottage dipinggir pantai dan 

menambah fasilitas didalam cottage tersebut seperti bath tub dan tv cable. 



 
 

 
 

Transkip Wawancara 

Nama  : Nana Wijaya 

Usia  : 27 tahun 

Jabatan : Karyawan Swasta 

Asal  : Jakarta 

Dalam melakukan wawancara peneliti berpedoman kepada daftar pertanyaan yang 

telah disetujui dosen pembimbing dalam pembuatan proposal penelitian, hasil dari 

penelitian tersebut penulis rangkum seperti berikut :  

1. Saya tahu Bukit Berahu dari teman saya yang kebetulan orang asli belitung, 

dia merekomendasikan saya untuk bersantai dan menikmati view yang 

sangaaat indah.  

2. motivasi saya datang ke Bukit Berahu karena saya ingin menikmati Kota 

Belitung yang beda, ingin menemukan tempat yang sepi dan tenang. Saya bisa 

tenang dengan view yang sangat indah, view pantai langsung. Saya sangat 

membutuhkan pantai yang tenang seperti ini karena banyak pantai lain namun 

terlalu ramai pengunjung, selain itu saya juga bisa bersantai melupakan 

sejenak deadline pekerjaan dan hiruk pikuk kota. 

3. Daya tarik disini ialah keasrian dan view yang mereka jual ini lah yang 

mendorong orang untuk datang ke Bukit Berahu, tempat yang benar-benar di 

butuhkan seseorang untuk bersantai.  



 
 

 
 

4.  Alasan saya karena tempat ini karena Pantai ini tidak terlalu jauh untuk 

dijangkau, aksesnya sangat amat mudah, karena Belitung juga tidak ada macet 

jadi untuk kembali kesini akan sering. Lalu kita bisa menginap dengan view 

dari kamar langsung pantai depan nya, lingkungan nya benar - benar nyaman 

untuk menikmati ketenangan. 

5. Fasilitasnya sangat lengkap menurut saya, karena saya bisa menginap di 

cottage yang langsung menghadap pantai. Adanya kolam renang dan restoran 

diatas bukit dengan view yang sangat indah. Untuk toilet dan area parkir juga 

sudah cukup memadai.  

6. Pelayanan yang kurang maksimal, kurang ramah dan juga kurangnya atraksi 

budaya setempat sehingga kurangnya nilai edukasi  ketika berkunjung  

7. Aksesnya sangat gampang, karena tidak terlalu jauh dari kota. Karena 

Belitung tidak ada macet jadi pejalanan menuju ke Pantai Bukit Berahu sangat 

lancar. Walaupun tidak adanya transportasi umum untuk menuju ke sini, jadi 

wisatawan harus menggunakan transportasi pribadi. 

8. saya lebih suka datang ke Bukit Berahu saat sepi, tidak ramai pengunjung 

karena saya tidak bisa menikmati tempat ini nantinya.  

9. Ciri khas dari situ kita bisa berenang dengan view yang sangat indah karena di 

Belitung tidak ada pantai yang posisinya berada dibawah bukit seperti ini dan 

bisa langsung turun untuk ke pantai nya tidak terlalu jauh, yang unik juga 

tempat ini banyak tupai – tupai berlarian disekitar kita.  

10. saran nya untuk lebih banyak promosi tempat ini, agar lebih banyak orang tau 

tempat ini. Jadi tempat ini bisa lebih bagus pengelolaan untuk kedepan nya. 



 
 

 
 

 

Transkip Wawancara 

Nama  : Handy 

Usia  : 26 Tahun 

Jabatan : Pengelola destinasi wisata Pantai Bukit Berahu 

Asal  : Tanjungpandan 

Dalam melakukan wawancara peneliti berpedoman kepada daftar pertanyaan 

untuk pengelola destinasi wisata Pantai Bukit Berahu yang telah disetujui dosen 

pembimbing dalam pembuatan proposal penelitian, hasil dari penelitian tersebut 

penulis rangkum seperti berikut :  

1. Usaha kami dalam mengembangkan usaha wisata meliputi pembersihan 

pantai agar selalu bersih dari sampah,  penambahan ruang inap (cottage) , 

penambahan menu makanan dan minuman (F&B),  bekerja sama dengan 

beberapa OTA (Online Travel Agency) , dan juga bekerja sama dengan 

hotel management untuk marketing yang lebih baik. 

2. Kegiatan yang dapat dilakukan di Bukit Berahu beragam dari wisata 

pantai, berenang, mencicipi menu makanan dan minuman (pisang goreng 

terfavorit dan kopi )sambil menikmati pemandangan alam (pantai) dari 

ketinggian (juga binatang tupai yang menghapiri wisatawan termasuk daya 

tarik tersendiri), dan juga menginap di cottage yang langsung menghadap 

ke pantai. 



 
 

 
 

3. Kami menawarkan pemandangan alam yang indah menghadap ke pantai 

dari ketinggian puluhan meter (seperti tebing kurang lebih) yang sangat 

susah ditemukan di pulau Belitung. 

4. Hambatan yang kami alami adalah upaya dalam menarik perhatian para 

turis dari berbagai wilayah Indonesia maupun luar Indonesia, karena 

persaingan antar pengusaha wisata pantai. Sehingga membuat kami harus 

lebih extra lagi dalam berkreasi dalam pengembangan usaha wisata pantai 

ini 

5. Layanan khusus bagi wisatawan yang sekedar berkunjung hanya sebatas 

pelayanan restoran, tetapi kalau menginap kami berikan layanan 

housekeeping dan juga kami berikan menu breakfast malam sebelumnya, 

sehingga pada jam yang ditentukan tamu inap makanan dan minuman 

telah siap.  

6. Usaha yang kami lakukan sekarang ini penukaran tiket masuk dengan 

minuman, lumayan menarik perhatian wisatawan dan juga coffebreak 

(paket ngopi) yang juga lumayan berdampak pada daya Tarik wisatawan 

untuk berkunjung ke bukit berahu selepas berpergian jauh (contoh seperti 

habis jalan2 ke pulau seharian) Untuk bagian penginapan kami sediakan 

promo menarik yang bisa didapatkan oleh partner OTA. 

7. Karakteristik sangat beragam, dari wisatawan lokal yang sering menikmati 

fasilitas kolam renang, dan wisatawan diluar pulau Belitung yang lebih 

suka bersantai sambil menikmati hidangan seperti pisang goreng dan 



 
 

 
 

minuman lainnya, dan turis negara luar yang lebih suka menikmati sun-

bathing dipantai dan dipinggiran kolam renang. 

8. Iya meningkat dengan baik. Karena kami termasuk usaha wisata yang 

berdiri lumayan lama (16 tahun) dan lumayan dikenal banyak orang. 

9. Ada yang kembali ada juga tidak, tergantung dari pelayanan kami yang 

berkenan dihati masing – masing wisatawan 

10. Belum cukup memadai disektor SDM, karena kami belum menggunakan 

karyawan dengan basis pariwisata. 

 

 

  



 
 

 
 

ANGKET (KUISIONER) 

PENGARUH DAYA TARIK WISATA DAN MOTIVASI WISATAWAN 

TERHADAP TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN DI DESTINASI WISATA 

BUKIT BERAHU 

 

No Pernyataan 

(Atraksi) 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

 

1 Pantai Bukit Berahu memiliki keunikan     

2 Pantai Bukit Berahu memiliki daya tarik wisata alami 

dan buatan 

    

3 Destinasi wisata Bukit Berahu memiliki nilai edukasi 

dalam daya tarik wisata 

    

 

No Peryataan 

(Aksesibilitas) 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

 

1 Letak daya tarik wisata mudah dijangkau     

2 Kondisi jalan menuju Pantai Bukit Berahu lancar dan 

baik sehingga memudahkan dijangkau dengan  

transportasi umum 

    

3 Tersedianya arah penunjuk jalan menuju Pantai Bukit 

Berahu 

    

 

No Pernyataan 

(Amenitas) 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

 

1 Tersedia toilet yang memadai dan bersih     

2 Tersedianya toko cinderamata     

3 Area parkir yang memadai     

 

 

No Pernyataan 

(Motivasi Intrinsik) 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

 

1 Saya mengunjungi Pantai Bukit Berahu karena wisata 

alamnya yang masih asri 

    

2 Saya mengunjungi Pantai Bukit Berahu karena 

rekomendasi teman 

    

3 Saya tertarik datang ke PantaiBukit Berahu karena 

promosi dari media sosial 

    

 

No Pernyataan 

(Motivasi Ekstrinsik) 

SS 

 

S 

 

TS 

 

STS 

 

1 Saya mengunjungi Pantai Bukit Berahu karena bosan 

dengan suasana perkotaan 

    

2 Saya mengunjungi Pantai Bukit Berahu dengan 

sukarela (tanpa paksaan) 

    



 
 

 
 

3 Saya mengunjungi Pantai Bukit Berahu karena tidak 

jauh dari rumah 

    

 

Keterangan : 

SS  = Sangat Setuju ; Skor 4 

S = Setuju ; Skor 3 

TS  = Tidak Setuju ; Skor 2 

STS = Sangat Tidak Setuju ; skor 1 
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