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BAB VI 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Label 

Halal, Kesadaran Halal, dan Lokasi terhadap Keputusan Berkunjung dan 

Kepuasan Pengunjung Di Pantai Syari’ah Pulau Santen Banyuwangi, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Label halal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan 

berkunjung pada di Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi. Terbukti 

dengan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung lebih besar 

dari pada t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 teruji. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara label halal 

terhadap keputusan berkunjung. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

pertumbuhan jumlah wisatawan Kabupaten banyuwangi setiap tahunnya. 

2. Kesadaran halal tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

keputusan berkunjung pada di Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi. 

Terbukti dengan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung 

lebih kecil dari pada ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 teruji. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara 

kesadaran halal halal terhadap keputusan berkunjung. 
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3. Lokasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan 

berkunjung pada di Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi. Terbukti 

dengan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung lebih besar 

dari pada ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 teruji. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara lokaasi 

terhadap keputusan berkunjung. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

pertumbuhan jumlah wisatawan Kabupaten banyuwangi setiap tahunnya. 

4. Kepuasan pengunjung berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

keputusan berkunjung pada di Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi. 

Terbukti dengan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung 

lebih besar dari pada ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 teruji. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kepuasan 

pengunjung terhadap keputusan berkunjung. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya pertumbuhan jumlah wisatawan Kabupaten banyuwangi setiap 

tahunnya. 

5. Dalam analisis jalur ditunjukkan bahwa label halal secara tidak langsung 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan berkunjung 

melalui kepuasan pengunjung pada Pantai Syariah Pulau Santen 

Banyuwangi. Hal tersebut terbukti dengan nilai beta yang diperoleh dari 

pengaruh lebih besar dari nilai beta yang diperoleh dari pengaruh langsung 

antara label halal terhadap keputusan berkunjung. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis 5 teruji. 
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6. Dalam analisis jalur ditunjukkan bahwa kesadaran halal secara tidak 

langsung tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

keputusan berkunjung melalui kepuasan pengunjung pada Pantai Syariah 

Pulau Santen Banyuwangi. Hal tersebut terbukti dengan nilai beta yang 

diperoleh dari pengaruh lebih kecil dari nilai beta yang diperoleh dari 

pengaruh langsung antara label halal terhadap keputusan berkunjung. Akan 

tetapi hasil nilai beta yang diperoleh dari pengaruh lebih besar dari nilai 

beta yang diperoleh dari pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 6 teruji. 

7. Dalam analisis jalur ditunjukkan bahwa lokasi secara tidak langsung 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keputusan berkunjung 

melalui kepuasan pengunjung pada Pantai Syariah Pulau Santen 

Banyuwangi. Hal tersebut terbukti dengan nilai beta yang diperoleh dari 

pengaruh lebih besar dari nilai beta yang diperoleh dari pengaruh langsung 

antara lokasi terhadap keputusan berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 7 telah teruji. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi Pengelola Wisata 
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Saran kepada Pengelola Wisata berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan yaitu, sebaiknya Pengelola memperhatikan secara seksama dan 

meningkatkan aspek-aspek dari label halal, lokasi, dan terutama kesadaran 

halal yaitu dengan cara lebih giat mempromosikan mengenai wisata halal 

agar kesadaran halal pengunjung lebih luas lagi. Karena dalam penelitian 

ini.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Saran kepada peneliti selanjutnya yaitu sangat penting untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel atau 

indikator yang berbeda. Sehingga temuan peneliti selanjutnya dapat 

menghasilkan temuan yang lebih dengan harapan bisa melengkapi hasil 

penelitian ini. 


