
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 

 
5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh E-Word of Mouth 

(EWOM) sikap turis sebagai faktor yang mempengaruhi keinginan turis mancanegara 

untuk mengunjugi Kota Batam Batam sebagai sebuah destinasi internasional. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa EWOM berpengaruh signifikan terhadap sikap 

turis mancanegara dan keinginan melakukan perjalanan ke Kota Batam. Sikap turis 

mancanegara terhadap Kota Batam juga berpengaruh signifikan terhadap keinginan 

melakukan Perjalanan. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel EWOM mampu 

mempengaruhi sikap turis mancanegara. EWOM akan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh calon wisatawan dimana informasi yang didapat berupa pendapat 

konsumen lain. Calon wisatawan yang belum pernah datang ke suatu destinasi akan 

melakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu terhadap destinasi tersebut, 

sehingga calon wisatawan bisa menggunakan informasi yang didapat untuk mengatur 

perjalanan dan mencari tahu apakah destinasi tersebut layak untuk dikunjungi. 

Semakin baik wisatawan memberi penilaian EWOM maka semakin baik pula Sikap 

turis. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keinginan melakukan perjalanan 

dalam perencanaan berwisata ialah EWOM. Informasi yang diberikan EWOM akan 
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memberikan dampak terhadap keputusan berwisata. Berdasarkan dari hasil penelitian 

ini, wisatawan memiliki keinginan kuat berkunjung ketika memiliki informasi 

mengenai sebuah destinasi wisata, sehingga apabila suatu destinasi tidak memiliki 

informasi akurat serta feedback baik dari wisatawan sebelumnya maka itu dapat 

mempengaruhi keinginan melakukan perjalanan. Semakin baik wisatawan memberi 

penilian EWOM maka semakin baik pula keinginan berkujung ke Kota Batam 

sebagai sebuah destinasi. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keinginan melakukan perjalanan adalah 

sikap turis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap turis berpengaruh signifikan 

terhadap keinginan melakukan perjalanan.  Sebuah usaha dalam melakukan pencarian 

informasi dan melakukan evaluasi terhadap tujuan destinasi, dimana sikap turis ini 

akan menjadi salah satu faktor motivasi yang mengubah prilaku menjadi keinginan 

melakukan perjalanan. Semakin baik wisatawan memberi penilaian variabel sikap 

turis mancanegara maka semakin baik pula keinginan melakukan perjalanan ke Kota 

Batam sebagai sebuah destinasi. 

5.2  Keterbatasan  

Beberapa keterbatasan yang dicatat yang perlu diperhatikan oleh peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti keinginan turis untuk melakukan perjalanan. 

a. Sampel penelitian ini hanya berasal dari kelompok responden yang berkunjung 

ke Batam. Sedangkan destinasi internasional di Indonesia masih banyak lagi, 

seperti Bali, Lombok, dan lain sebagainya 
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b. Penelitian hanya mensurvei perilaku wisatawan mancanegara pada satu waktu 

tertentu, yaitu pada bulan September sampai dengan November. 

c. Pengaruh antara variabel independen dan variabel intervening terhadap keinginan 

melakukan perjalanan yang di ukur menggunakan uji Adjusted R Square cukup 

rendah, sehingga dapat diasumsikan bahwa variable dependen dipengaruhi oleh 

variabel atau faktor-faktor lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian yang 

dilakukan.  

d. kesulitan mendapatkan data responden dalam mengisi kuesioner yang diberikan. 

Sebagai contoh, dalam penelitian ini penulis kesulitan berkomunikasi kepada 

wisatawan yang tidak bisa berbahasa inggris atau melayu, sehingga responden 

yang dominan adalah wisatawan yang fasih inggris atau melayu saja. 

5.3   Rekomendasi 

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan survei serupa pada 

wisatawan manca negara yang berkunkung ke kota lain di Indonesia yang 

merupakan destinasi internasional. 

b. Studi yang bersifat longitudinal sangat membantu peneliti selanjutnya dalam 

mengivestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan turis mancanegara 

dalam melakukan perjalanan. 

c. Terakhir, Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen 

lainnya selain variabel EWOM dan sikap turis mancanegara seperti citra 
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destinasi (destination image) (Doosti et al., 2016; Ferns et al., 2012; Horng et al., 

2012; Jalilvand et al., 2012, 2012b; Kim et al., 2018; Prayogo et al., 2017; 

Tessitore et al., 2014; Wang, 2015), Motivasi wisatawan (Motivation) (Cho, 

2008; Chung, 2016; Han et al., 2010; Jang et al., 2009), Kesetiaan (loyalty) 

(Ferns dan Walls, 2012; Horng et al., 2012), Jenis kelamin (gender) 

(Krishnapillai dan Ying, 2017). 
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