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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pada hasil penelitian yang dilakukan pada survei terhadap 311 responden 

ini berupaya untuk memastikan apakah ada hubungan antara kebutuhan gratifikasi, 

aliran perjalanan, persepsi resiko perjalanan, mempengaruhi kepuasan wisatawan 

dengan niat berkunjung kembali. Dari hasil penelitian penulis mempunyai 

beberapa tujuan, yaitu menjelaskan hubungan kebutuhan gratifikasi, persepsi 

resiko, dan aliran perjalanan terhadap tingkat kepuasan wisatawan dan tingkat 

kepuasan wisatawan terhadap niat berkunjung kembali yang ditinjau dari persepsi 

wisatawan mancanegara. 

Hasil penelitian pada variabel kebutuhan gratifikasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan wisatawan, sehingga semakin kebutuhan gratifikasi 

wisatawan di penuhi maka kepuasan wisatawan terhadap Kota Batam semakin 

meningkat. Selanjutnya, pada variabel aliran perjalanan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan wisatawan, sehingga aliran perjalanan yang menarik 

dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan, dan juga pada variabel persepsi resiko 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan, dengan kata lain 

semakin rendahnya persepsi resiko maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

wisatawan dan sebaliknya juga resiko perjalanan terhadap wisatawan sangat 

tinggi maka tingkat kepuasan wisatawan yang datang akan menurun. 
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 Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pada varibel kepuasan 

wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat berkunjung kembali, dalam 

variabel kepuasan wisatawan tersebut dapat menilai dan mampengaruhi tingkat 

berkunjung kembalinya wisatawan. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini, penulis juga mendapatkan beberapa keterbatasan 

yang mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian ini, yaitu dalam uji vadilitas 

terdapat beberapa pertanyaan yang tidak valid sehingga tidak dapat digunakan. 

Selanjutnya dalam model regresi variabel Kebutuhan gratifikasi, aliran 

pengalaman perjalanan, dan persentase resiko terhadap kepuasan wisatawan hanya 

memiliki adjusted R2 sebesar 35,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, dan 

juga dalam model regresi variabel kepuasan wisatawan terhadap niat berkunjung 

kembali memiliki adjusted R2sebesar 44,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. Terakhir, dalam pengumpulan data dan kuesioner dengan online ternyata 

sangat sulit sehingga penulis lebih banyak mengumpulkan data pada saat 

menjalankan tour dengan tamu. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang tertera diatas, penulis memberikan beberapa 

rekomendasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya 

padaapenelitian ini. Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan varibel lain selain komponen kognitif dan 
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komponen afektif untuk dapat mengembangkan penelitian ini misalnya dengan 

menambahkan variabel seperti kualitas perjalanan (Chen & Tsai, 2007), 

Karakteristik destinasi (Kim et al., 2017), Motivasi (lee, 2009), keterlibatan 

pribadi (Prayaget al., 2012), Kunjungan terdahulu (Perera & Vlosky, 2013), 

ekspresi emosional (Prayag et al., 2006). Lalu,  peneliti selanjutnya sebaiknya 

bertatap muka langsung dengan responden atau lebih memperhatikan pada 

penyebaran koesioner terhadap target responden supaya menghindari terjadinya 

masalah heteroskedastisitas dan juga agar variabel dependen niat berkunjung 

kembali dapat diprediksi dengan lebih baik. 
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