
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat untuk rekomendasi (intention to recommend) seorang 

wisatawan lokal terhadap suatu obyek wisata. Variabel yang terlibat didalam 

penelitian ini yaitu variabel kegembiraan (joy), menyukai (love), kejutan positiif 

(positif surprise), citra keseluruhan (overall image), kepuasan (satisfaction), dan 

niat untuk rekomendasi (intention to recommend). 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kegembiraan, menyukai, dan 

kejutan positif berpengaruh signifikan positif terhadap citra keseluruhan, begitu 

juga kegembiraan, menyukai, dan kejutan positif berpengaruh signifikan positif 

terhadap kepuasan, kemudian citra keseluruhan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kepuasan, selanjutkan citra keseluruhan dan kepuasan berpengaruh 

signifikan positif terhadap niat untuk rekomendasi. Oleh karena itu, semakin baik 

atau semakin bagus penilain pada wisatawan emosional (kegembiraan, menyukai 

dan kejutan positif), citra keseluruhan, dan kepuasan terhadap obyek wisata di 

Kota Batam, maka semakin baik pula niat rekomendasi obyek wisata di Kota 

Batam sebagai tujuan wisata menurut wisatawan lokal. 
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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 kuesioner terhadap wisatawan lokal di 

negara berkembang yang diambil dengan cara non-random, dalam artian unsur 

dari populasi yang terpilih menjadi sampel tidak tepilih secara acak namun 

kebutulan 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, penelitian ini memiliki satu pertanyaan pada variabel 

citra keseluruhan sehingga variabel citra keseluruhan tidak dapat disertakan 

dalam uji validitas dan realibitas, lalu, penelitian ini mengandung 

heterokedastisitas pada hipotesis H1 mengenai hubungan kegembiraan 

terhadap citra keseluruhan H2 mengenai hubungan menyukai terhadap citra 

keseluruhan H3 mengenai hubungan kejutan positif terhadap citra keseluruhan 

H7 mengenai hubungan citra keseluruhan terhadap kepuasan dan H8 

mengenai hubungan citra keseluruhan terhadap niat untuk rekomendasi 

berdasarkan wisatawan lokal. Keempat, uji t pada H8 hubungan antara 

variabel citra keseluruhan terhadap variabel niat untuk rekomendasi obyek 

wisata di Kota Batam memiliki signifikan pas-pasan yaitu 0.5. Terakhir, untuk 

kuesioner pada bagian informasi umum pada frekuensi kunjungan obyek 

wisata di Kota Batam hanya dapat memilih satu obyek wisata yang 

dikunjungin. 
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5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi ini dapat diberikan supaya bisa dilakukan atau digunakan ke 

peneliti selanjutnya yaitu pertama, penelitian selanjutnya dalam mengumpulkan 

kuesioner dapat menggunakan dengan cara random, 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, 

menambahkan pertanyaan pada variabel citra keseluruhan supaya dapat dilakukan 

pengujian validitas dan realibitas, lalu penelitian selanjutnya dapat 

memperhatikan pada penyebaran kusioner terhadap target responden untuk 

menghindari terjadinya masalah heteroskedastisitas. Keempat, penelitian 

selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel intervening lainnya selain 

gambaran keseluruhan dan kepuasan seperti komponen afektif (Affective 

Component) (Umid Basaran., 2016). Identifikasi perusahaan konsumen 

(consumer–company identification) (Deng et al., 2015). Citra (image) (Hallman & 

Breuer., 2010; WooHyuk Kim., 2017). Citra destinasi (destination image) (Wang 

& Hsu., 2010; Kim et al., 2017). Inovasi pribadi (personal innovativeness) (Jung 

et al., 2015). Kelekatan tempat (place attachment) (Hosany et al., 2016). Terakhir, 

untuk penelitian selanjutnya harus memiliki 2 pilihan kepada responden tentang 

obyek wisata di Kota Batam yang dikunjungin. 
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