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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

1. Hasil pengujian hipotesis dengan regresi berganda memperoleh hasil

bahwa variabel Attitude berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

Intention to visit. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian

Bianchi et al., (2017); Seow ai na dan Meng (2016); Vannesa et al

(2015); Jalilvand dan Samiei (2012); Shabnam et al (2016); Chen dan Pei

Tu Jung (2014); Chen dan Braun (2009); Albarq (2014); Han dan Sheu

(2010).

2. Hasil pengujian hipotesis kedua dengan regresi berganda memperoleh

hasil bahwa variabel Subjective Norm berpengaruh signifikan terhadap

variabel Intention to visit . Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil

penelitian Bianchi et al (2017); Seow ai na dan Meng (2016); Chen dan

Jung (2014); Chen dan Braun (2009); Han dan Hseu (2010); Lee dan

Kim (2007) Jalilvand dan Samiei (2014).

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan regresi berganda memperoleh

hasil bahwa variabel Perceived Behavioral Control berpengaruh

signifikan terhadap variabel Intention to visit. Hasil pengujian ini

konsisten dengan hasil penelitian Bianchi et al (2017); Seow Ai Na dan

Meng (2016); Quintal (2015); Chen dan Jung (2014); Chen dan Braun

(2009); Han dan Sheu (2010); Jalilvand dan Samiei (2014); Sparks dan

Pan (2009).
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4. Hasil pengujian hipotesis dengan regresi berganda memperoleh hasil 

bahwa variabel Destination Familiarity tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Intention to visit. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

hasil penelitian Bianchi et al., (2017); Yang dan Hu (2009); Quintal 

(2015); Lee dan Scott (2008). 

5. Hasil pengujian hipotesis dengan regresi berganda memperoleh hasil 

bahwa variabel Ideal Social berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Intention to visit. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Bianchi et al., (2017); Matzler et al., (2016). 

 

2. Hasil pengujian Uji beda T-Test 

 1. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulan bahwa Attitude berpengaruh 

positif terhadap long stay dan memiliki pandangan yang berbeda 

terhadap intention to visit dalam Short Stay. Hasil pengujian ini konsisten 

dengan Bianchi et al (2014). 

2. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulan bahwa untuk pengaruh short 

stay dan Long stay terhadap Subjective Norm memiliki pandangan yang 

sama terhadap intention to visit dalam Short Stay dan Long Stay. Hasil 

pengujian ini konsisten dengan Bianchi et al (2014). 

3. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulan bahwa pengaruh short stay 

dan long stay terhadap Perceived Behavioral Control memiliki 

pandangan yang sama terhadap intention to visit dalam Short Stay dan 

Long Stay. Hasil pengujian ini konsisten dengan Bianchi et al (2014). 
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4. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulan bahwa Destination 

Familiarity berpengaruh positif terhadap long stay dan memiliki 

pandangan yang berbeda terhadap intention to visit dalam Short Stay. 

Hasil pengujian ini konsisten dengan Bianchi et al (2014). 

5. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulan bahwa Ideal Social 

berpengaruh positif terhadap long stay dan memiliki pandangan yang 

berbeda terhadap intention to visit dalam Short Stay. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan Bianchi et al (2014). 

 

5.2  Keterbatasan 

1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan 

satu wilayah yaitu Kota Batam, sehingga hanya dapat meneliti keadaan 

berdasarkan perilaku sifat wisatawan lokal dan mancangeara yang ada di 

Kota Batam. Namun satu penelitian ini belum tentu dapat mencerminkan 

keadaan yang sama ditempat lain. 

2.  Waktu pengambilan sampel yang dilakukan dalam kurun waktu hingga 3 

bulan untuk dapat mengumpulkan responden sesuai penelitian. 

3.  Penelitian ini perlu bantuan partisipasi wisatawan mancanegara yang 

dapat bekerjasama dengan baik untuk penelitian ini  

4. Penelitian memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 42% dari model 

untuk regresi tersebut sehingga masih terdapat variabel lain di luar model 

penelitian ini sebanyak 58% 
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5. Tidak ada ukuran sampel wisatawan domestik yang datang ke Batam 

sehingga ukuran sampel tidak dapat dipastikan 

 

5.3  Rekomendasi 

5.3  Penelitian Selanjutnya 

 Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan 

datang sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan responden wisatawan lokal dan wisatawan 

mancangeara yang berkunjung di kota Batam. Disarankan dalam 

penelitian berikutnya dapat menggunakan responden khusus seperti 

wisatawan mancanegara sehingga dapat membandingkan hasil antara 

wisatawan yang mancanegara dan hasil wisatawan domestik saja  

b. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya penelitian 

dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi agar bisa 

mendapati hasil yang lebih detail. 

c. Sebaiknya menambahkan sampel pada uji yang berbeda, sehingga hasil 

penelitian dapat lebih beragam dan luas. 

d. Adanya tambahan variabel independen yang dapat mendukung 

penelitian ini untuk mencapai hasil yang maksimal seperti Destination 

Image,Past Experience. 

 

5.4 Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Batam   
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a. Setelah penelitian ini kita dapat mengetahui sikap-sikap yang 

mendorong wisatawan berkunjung ke Batam sebagai tempat liburan 

mereka, diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu 

meningkatkan fasilitator baru seperti akomodasi, dan lain-lain  untuk 

dapat menarik perhatian wisatawan domestik maupun wisatawan 

mancanegara 

b. Norma Subjektif berperan sangat besar dalam memotivasi wisatawan 

agar berkunjung ke tempat liburan, disarankan agar dapat menyediakan 

tempat hiburan yang dapat dinikmati keluarga besar. 

c. Dinas pariwisata dan Kebudayaan juga perlu memperhatikan kalendar 

internasional dan juga hari besar di negara lain karena menjelang hari 

libur adalah waktu yang tepat sekali untuk mengadakan acara-acara 

spesial untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke 

Batam sebagai tempat liburan.  
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