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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berikut ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran. 

5.1 Simpulan 

1. Hasil faktor analisis  menunjukkan bahwa item-item pernyataan yang valid 

adalah ME5, ME6, ME7, ME8, CBA2, CBA3, CBI1, CBI2, CBI3, CBI4, 

CBI5, CBI6, CBI7, CBI8, CBI9 dan CBI10. Hal tersebut dikarenakan item-

item tersebut mempunyai factor loading lebih dari 0,40. Sedangkan yang tidak 

valid ME1, ME2, ME3, ME4, ME9 dan CBA1. 

2. Hasil analisis reliability menggunakan cronbach’s alpha menunjukkan bahwa 

variabel yang reliabel adalah ME5, ME6, ME7, ME8, CBA2, CBA3, CBI1, 

CBI2, CBI3, CBI4, CI5, CBI5, CBI6, CBI7, CBI8, CBI9, CBI10 karena nilai 

alpha lebih besar dari 0,60. Sedangkan yang tidak reliabel ME1, ME2, ME3, 

ME4, ME9 dan CBA1. 

3. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik didapatkan hasil bahwa semua data 

berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, serta tidak terdapat 

heterokedastisitas. 

4. Hipotesis 1 diterima dengan nilai sig. 0.000 yang berarti terdapat pengaruh 

Mega event Konferensi Asia Afrika 2015 terhadap  City brand awareness 

Kota Bandung. 
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5. Hipotesis 2 diterima dengan nilai sig. 0.000 yang berarti terdapat pengaruh 

Mega event Konferensi Asia Afrika 2015 terhadap  City brand image Kota 

Bandung. 

6. Hipotesis 3 diterima dengan nilai sig. 0.001 yang berarti terdapat pengaruh 

City brand awareness Konferensi Asia Afrika 2015 terhadap  City brand 

image Kota Bandung. 

7. Hipotesis 4 diterima dengan nilai sig. 0.000 yang berarti terdapat pengaruh 

Mega event Konferensi Asia Afrika 2015 terhadap City brand image Kota 

Bandung dengan Brand awareness sebagai variable mediasi. 

 

 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya untuk penyelenggara Mega event dalam hal ini Konferensi Asia 

Afrika mendatang lebih intens dalam mempublikasikan informasi baik 

menggunakan media masa cetak ataupun online baik itu lokal maupun 

internasional. 

2. Sebaiknya untuk penyelenggara Mega event dalam hal ini Konferensi Asia 

Afrika mempublikasikan event Konferensi Asia Afrika dari jauh-jauh hari 

agar baik turis domestik maupun mancanegara yang sedang berkunjung ke 

Kota Bandung dapat mengetahui rencana penyelanggaran Konferensi Asia 

Afrika. 

3. Sebaiknya untuk penyelenggara Mega event dalam hal ini Konferensi Asia 

Afrika memerbaiki atau meningkatkan fasilitas sarana maupun prasarana di 
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sekitar tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika agar lebih 

representatif untuk penyelenggaraan tingkat internasional. 

4. Sebaiknya untuk penyelenggara Mega event dalam hal ini Konferensi Asia 

Afrika lebih intensif dalam hal mentraining panitia yang terlibat langsung 

dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika misalnya dengan training 

service excellent agar pengunjung dapat terpuaskan dengan pelayanan panitia. 

5. Sebaiknya untuk penyelenggara Mega event dalam hal ini Konferensi Asia 

Afrika membagikan booklet/ brosur kepada para pengunjung yang berisi 

tentang fasilitas pariwisata yang berada di dalam area penyelenggaraan 

Konferensi Asia Afrika sehingga baik pengunjung yang berasal dari Kota 

Bandung maupun luar Kota Bandung dapat mengetahui fasilitas pariwisata 

tersebut dan mendongkrak perekonomian Kota Bandung dari sektor 

pariwisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 


