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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian dilakukan berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensi berkunjung kembali (revisit intention) seorang wisatawan 

mancanegara terhadap suatu destinasi wisata. Variabel yang terlibat dalam 

penelitian ini yaitu citra negara (country image), citra destinasi (destination 

image), pengalaman wisata (memorable tourism experiences) dan intensi 

berkunjung kembali (revisit intention). 

Hasil dari penelitian ini menyatakan citra negara memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap citra destinasi, citra negara dan citra destinasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengalaman wisata, begitu juga dengan 

pengalaman wisata berpengaruh signifikan positif terhadap intensi berkunjung 

kembali. Dengan kata lain, semakin bagus citra negara Indonesia yang dirasakan 

maka akan memberikan citra destinasi Kota Batam yang semakin bagus, dengan 

citra negara dan citra destinasi yang bagus maka akan memberikan pengalaman 

wisata yang berkesan kepada wisatawan mancanegara yang datang berkunjung 

dan dengan memiliki pengalaman berwisata yang berkesan, akan menarik intensi 

wisatawan mancanegara untuk berkunjung kembali ke Kota Batam. 
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5.2 Keterbatasan 

Sebuah penelitian pasti terdapat keterbatasan, keterbatasan yang perlu 

diperhatikan dalam penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini hanya 

memfokuskan pada wisatawan mancanegara yang pernah berkunjung ke Kota 

Batam tanpa mempertimbangkan wisatawan lokal. Kedua, terdapat 8 pertanyaan 

yang tidak valid dari 11 pertanyaan dalam variabel citra destinasi dan 9 

pertanyaan yang tidak valid dari 24 pertanyaan dalam variabel pengalaman wisata. 

Terakhir, model regresi hubungan citra negara terhadap citra destinasi hanya 

sebesar 20% dalam arti variasi citra destinasi hanya dapat dijelaskan oleh variabel 

citra negara sebesar 20% sedangkan sisanya 80% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat diberikan supaya bisa digunakan dipenelitian 

selanjutnya yaitu pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas aspek 

penelitian dengan melibatkan wisatawan lokal sebagai responden. Kedua, 

penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan pertanyaan yang tidak valid pada 

penelitian ini dan tidak perlu menggunakan pertanyaannya lagi, namun dapat 

menambahkan beberapa pertanyaan untuk variabel citra destinasi seperti nama 

dan reputasi yang bagus, menawarkan keamanan pribadi (offers personal safety), 

kehidupan malam yang bagus (good night life), pantai yang bagus, dan cuaca yang 

bagus (Baloglu & McCleary, 1999; Beerli & Martin, 2004; Etchner & Ritchie, 

1993; Walmsley & Young, 1998) serta kualitas servis, kepuasan dan pembelian 

souvenir (Bigne et al., 2001; Wilkins, 2011) untuk variabel pengalaman wisata. 
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Terakhir, penelitian selanjutnya agar lebih baik diprediksi untuk menambahkan 

pertanyaan untuk meningkatkan hubungan antara citra negara terhadap citra 

destinasi seperti teknologi, tingkat pengembangan negara (country development 

level), desired link, reputasi, keamanan dan respect for liberties (Nadeau et al., 

2008; Campo dan Alvarez, 2010). 
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