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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk

kualitas hidup masyarakat di Kota Batam sebagai destinasi pariwisata. Hasil

penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi

kualitas hidup masyarakat di Kota Batam. Penelitian ini sebelumnya telah

dilakukan oleh Huijun Yang et al., (2017) dengan menggunakan analisis regresi

dan analisis faktor eksploratori untuk mendapatkan hasil penelitian.

Berdasarkan analisis faktor dan pembahasan dari data yang diolah, maka

dapat ditarik kesimpulan  bahwa terdapat 3 faktor yang terbentuk dari 5 variabel

yang dianalisis. Adapun faktor yang membentuk kualitas hidup masyarakat Kota

Batam sebagai berikut:

a. Faktor 1 dinamakan faktor lingkungan yang meliputi keselamatan,

meningkatkan kejahatan, meningkatkan polusi udara dan sampah,

peningkatan kemacetan lalu lintas, meningkatkan ketegangan antara

penduduk dan wisatawan. Faktor lingkungan ini dapat dikatakan sebagai

faktor yang membentuk masyarakat Kota Batam karena adanya pengaruh

wisatawan seperti yang telah di lampirkan diatas dan dapat menimbulkan

perubahan-perubahan lingkungan di Kota Batam.

b. Faktor 2 dinamakan faktor ekonomi infrastuktur citra yang meliputi

pariwisata meningkatkan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan pajak,
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meningkatkan peluang kerja, konstribusi terhadap pendapatan dan standar

hidup, mempromosikan pertukaran budaya, meningkatkan penampilan di

area tersebut. Faktor ekonomi infrastruktur citra ini dapat dikatakan sebagai

faktor yang membentuk kualitas hidup masyarakat di Kota Batam karena

ada saling keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut adalah dengan

adanya citra pada destinasi pariwisata akan meningkatkan infrastruktur Kota

Batam seperti transportasi publik, atau pelayanan umum sehingga ekonomi

pada Kota Batam akan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga angka

pengangguran Kota Batam akan semakin berkurang.

c. Faktor 3 dinamakan faktor citra pelayanan yang meliputi pariwisata

menjaga lingkungan alam atau tidak menyebabkan penurunan ekologis,

mempertahankan bangunan bersejarah dan monument, meningkatkan

permintaan untuk pameran sejarah dan budaya, meningkatkan kualitas polisi

dan perlindungan terhadap kebakaran. Faktor baru citra pelayanan dapat

dikatakan sebagai faktor yang membentuk kualitas hidup masyarakat Kota

Batam karena dengan peningkatan penampilan daerah wisata maka

masyarakat sekitar akan merasakan dampaknya seperti dapat

mempertahankan bangunan bersejarah yang dapat membuat daya tarik

wisata dan dapat memberikan pelayanan-pelayanan yang hangat terhadap

wisatawan sehingga dapat memberikan kenangan yang indah pada

wisatawan.
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5.2 Keterbatasan

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya,

sehingga mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan yang diberikan. Adapun

keterbatasan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Penelitian ini hanya menggunakan metode penyebaran kuesioner secara

online melalui media sosial seperti Whatsapp, Line, Wechat, Instagram yang

disebarkan dalam bentuk link yang dikirimkan ke group peneliti dan pribadi

masyarakat di Kota Batam. Penyebaran ke dalam group media sosial tidak

dapat dipastikan bahwa semua responden dalam group mengisi kuesioner

yang disebarkan. Penyebaran tidak dilakukan secara pembagian kuesioner

secara langsung karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis dan

pengumpulan kuesioner dengan cara membagi lembaran kuesioner lebih

tidak efesien.

b. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini hanya menggunakan 5

variabel, yaitu lingkungan, citra, infrastruktur, ekonomi, pelayanan. Dan

teknik yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu dengan analisis

faktor eksploratori.

c. Objek dalam penelitian ini terbatas, yaitu dalam bidang lingkungan, citra,

infrastruktur, ekonomi, pelayanan sehingga kesimpulan yang dapat

disimpulkan oleh peneliti tidak dapat maksimal.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dianjurkan peneliti terhadap peneliti lain untuk

dijadikan pertimbangan dalam penelitian yang akan datang sebagai berikut:
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a. Untuk meningkatkan response rate atau jumlah responden dengan cepat,

metode kuesioner dapat dikombinasikan dengan pembagian secara langsung

dalam bentuk angket yang dibagi kepada setiap responden dan melakukan

teknik wawancara langsung, sehingga didapatkan kesimpulan yang lebih

baik.

b. Menambahkan variabel-variabel yang baru,  diharapkan pada penelitian

selanjutnya dapat menggunakan analisis lainnya, seperti analisis

diskriminan, analisis varian, analisis konfirmatori, analisis regresi untuk

memaksimalkan hasil penelitian. Dikarenakan dalam penelitian ini varibel

terbatas sehingga dalam penelitian menggunakan teknik analisis faktor

eksploratori.

c. Dalam hal pemilihan objek penelitian dapat dilakukan pada bidang lainnya

seperti bidang pendidikan atau bidang perkebunan atau bidang elektronik

diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi masyarakat di Kota

Batam sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang

berpendidikan dan meningkatkan perekonomian di Kota Batam.
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