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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

niat untuk berperilaku (behavioral intention) seorang wisatawan lokal terhadap tamu 

hotel di Kota Batam. Variabel yang terlibat didalam penelitian ini yaitu variabel nilai 

kelayakan, gambaran, kepuasan dan niat perilaku. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai kelayakan dan gambaran berpengaruh 

signifikan positif terhadap kepuasan, sedangkan nilai kelayakan dan gambaran juga 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan, kemudian kepuasan berpengaruh 

signifikan positif terhadap niat perilaku Oleh karena itu, semakin baik atau semakin 

bagus penilaian pada penduduk lokal secara nilai kelayakan, gambaran, kepuasan dan 

niat perilaku terhadap tamu hotel di Kota Batam, akan semakin baik pula niat perilaku 

tamu hotel di Kota Batam. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian pasti memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itu 

perlu diperhatikan dalam penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini dilakukan dengan 

cara penyebaran kusioner terhadap wisatawan lokal di negara berkembang yang 

diambil dengan cara non-random, dalam artian unsur dari populasi yang terpilih 
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menjadi sampel tidak tepilih secara acak namun kebetulan sehingga tidak semua dari 

unsur populasi mendapatkan peluang untuk menjadi sampel. Kedua, penelitian ini 

hanya fokus terhadap wisatawan lokal yaitu penduduk Kota Batam tanpa 

mempertimbangkan wisatawan mancanegara. Ketiga, model regresi atau nilai R2 

hubungan antara variabel nilai kelayakan dan gambaran terhadap niat perilaku tamu 

hotel di Kota Batam sebesar 40% dan sisanya 60% oleh faktor lain atau variabel lain. 

Keempat, dari hasil heterokedastisitas menunjukkan bahwa persepsi nilai, citra, kondisi 

lingkungan, dekorasi bangunan, tanda simbol terjadi heterokedastisitas pada 

kesenangan, dan persepsi nilai, tata bangunan, dan tanda simbol pada niat perilaku 

menunjukkan hasil terjadi heterokedastisitas, dan kesenangan terhadap niat perilaku 

menunjukkan hasil terjadinya heterokedastisitas. 

 

5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi ini dapat diberikan supaya bisa dilakukan atau digunakan ke peneliti 

selanjutnya yaitu pertama, penelitian selanjutnya dalam mengumpulkan kuesioner 

dapat menggunaka dengan cara acak, sehingga setiap populasi memiliki kesempatan 

untuk bisa dipilih sebagai sampel. Kedua, penelitian selanjutnya perlu memperluas 

penelitiannya dengan mempertimbangkan wisatawan mancanegara sebagai responden 

tidak hanya wisatawan lokal. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat memperhatikan pada 

penyebaran kusioner terhadap target responden untuk menghindari terjadinya masalah 

heteroskedastisitas.  
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