
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan paparan dan hasil analisis dari pembahasan yang dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian pada hipotesis H1 menyatakan bahwa variabel brand image 

memliki pengaruh signifikan positif tehadap customer satisfaction. Hasil 

pengujian tersebut konsisten dengan penelitian Al-Msallam (2015), dan 

Malik et al., (2012). 

2. Hasil pengujian pada hipotesis H2 menyatakan bahwa variabel perceived 

fairness memliki pengaruh signifikan positif tehadap customer satisfaction. 

Hasil pengujian tersebut konsisten dengan penelitian De-Lara et al., (2016), 

Al-Msallam (2015), Gummussoy dan Koseoglu (2016). 

3. Hasil pengujian pada hipotesis H3 menyatakan bahwa variabel brand image 

tidak memliki pengaruh signifikan tehadap destination loyalty. Hasil 

pengujian tersebut memberikan arti bahwa hasil penelitian konsisten dengan 

model yang diuji, yaitu variabel mediasi atau intervening berfungsi dalam 

model. 

4. Hasil pengujian pada hipotesis H4 menyatakan bahwa variabel perceived 

fairness tidak memliki pengaruh signifikan tehadap destination loyalty. 

Hasil pengujian tersebut konsisten dengan penelitian, De-Lara et al., (2016), 

yang membuktikan bahwa hipotesis 4 (empat) tidak dapat diterima. 
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5. Hasil pengujian pada hipotesis H5 menyatakan bahwa variabel customer 

satisfaction memliki pengaruh signifikan positif tehadap destination loyalty. 

Hasil pengujian tersebut konsisten dengan penelitian De-Lara et al., (2016), 

Al-Msallam (2015), Hosseini (2015), Gummussoy dan Koseoglu  (2016). 

6. Hasil pengujian pada hipotesis H6 menyatakan bahwa variabel brand image 

memliki pengaruh signifikan positif tehadap destination loyalty melalui 

variabel mediasi customer satisfaction.  

7. Hasil pengujian pada hipotesis H7 menyatakan bahwa variabel perceived 

fairness memliki pengaruh signifikan positif tehadap destination loyalty 

melalui variabel mediasi customer satisfaction.  

 

5.2 Keterbatasan 

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diambil pada orang 

yang berkunjung ke Kota Batam, sehingga scope yang diambil masih cukup 

kecil. 

2. Jumlah responden pada penilitian ini berjumlah 380 orang, dan waktu 

pengambilan sampel yang terlalu singkat sehingga dianggap kurang mampu 

mewakili pendapat dan persepsi pengunjung dan pendatang terhadap 

variabel yang menjadi kerangka teori pada penilitian ini. 

3. Nilai R Square variabel customer satisfaction adalah 0,119 yang artinya 

hasil uji Koefisien Determinasi (R2) dikategorikan lemah, artinya pada 

variabel inpedenden brand image, dan perceived fairness pada penelitian 
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ini tidak dapat menjelaskan secara maksimal variabel mediasi customer 

satisfaction.  

4. Sedangkan nilai R Square variabel destination loyalty sebesar 0,701; yang 

artinya dari hasil uji Keofisien Determinasi (R2) ditemukan hasil moderate 

yang mana termasuk kategori sedang, sehingga dapat ditambahkan variabel 

lainnya untuk memperkuat nilai R Square (R2) pada varibel destination 

loyalty. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk 

penelitian yang akan datang, beberapa rekomendasi tersebut adalah: 

1. Disarankan pada penelitian berikutnya agar untuk memperluas scope 

wilayah penelitian destination loyalty ke daerah atau kota lain di luar Batam, 

agar diperoleh hasil penelitian lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai 

bahan pembanding dari penlitian ini. 

2. Mengembangkan penlitian dengan objek lain pada penelitian selanjutnya 

selain pengguna transportasi umum yang tersedia di tempat tersebut, di Kota 

Batam ataupun daerah lainnya yang juga memiliki daya taraik wisatawan. 

3. Melakukan penelitian terhadap variabel independen lain yang mungkin bisa 

diteliti terkait destination loyalty, misalnya destination image, brand 

awareness ataupun variabel lainnya. 

4. Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R2) pada variabel intervening 

customer satisfaction diperoleh hasil yang tergolong lemah, maka dari itu 

unttuk peneletian selanjutnya dapat ditambahkan variabel yang memiliki 
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keterkaitan terhadap customer satisfaction, seperti service quality, 

destination attributes, destination image atau variabel lainnya.  
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