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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban dari 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi dukungan pariwisata (Support of Tourism) di Kota Batam. 

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa tidak semua faktor atau variabel 

memiliki hubungan yang positif terhadap dukungan pariwisata akan tetapi, 

semua variabel memiliki hubungan yang signifikan. Penelitian ini 

menemukan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap dukungan 

pariwisata (Support of Tourism) yaitu keuntungan yang dirasakan 

(Perceived Benefit), kerugian yang dirasakan (Perceived Cost), kekuasaan 

yang dirasakan (Perceived Power), rasa percaya pada pemerintah daerah 

(Trust in the Local Government), rasa percaya pada pemerintah pusat (Trust 

in the Central Government) dan dukungan pariwisata (Support Tourism). 

Permasalahan dukungan pariwisata (Support of Tourism) yang 

sering dialami di beberapa daerah atau kota bersumber dari keuntungan yang 

dirasakan (Perceived Benefit). Dari hasi penelitian ini, keuntungan yang 

dirasakan (Perceived Benefit) merupakan faktor yang paling penting dalam 

dukungan pariwisata (Support of Tourism). Dalam keuntungan pariwisata 

(Perceived Benefit) terdiri beberapa indikator untuk mendukung pariwisata 

yaitu memberikan lebih banyak pendapatan, menciptakan peluang kerja, 

meningkatkan infrastruktur publik dan trafik, mengembangkan ekonomi 
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lokal, pelestarian lingkungan alam, dan memiliki kebanggaan tersendiri 

terhadap sejaarah yang dimiliki daerah. 

Kerugian yang dirasakan (Perceived Cost) juga merupakan salah 

satu faktor yang menjadi permasalahan dalam dukungan pariwisata (Support 

of Tourism). Dalam pengembangaan dukungan pariwisata (Support of 

Tourism), masyarakat dan pemerintah berusaha untuk meminimalkan resiko 

dari  adanya perkembangan pariwisata diantaranya adalah meningkatkan 

harga barang dan properti, menciptakan kemacetan, padat, kotor dan polusi, 

serta komodifikasi budaya daerah. 

Variabel kekuasaan yang dirasakan (Perceived Power) juga 

berperan penting dalam pengembangan dukungan pariwisata (Support 

Tourism). Karena hal pertama yang sangat berpengaruh dalam 

perkembangan pariwisata adalah pengaruh kekuasaan yang berhubungan 

dengan pariwisata tersebut. Beberapa yang termasuk dalam kekuasaan yang 

dirasakan (Perceived Power) adalah mengetahui tentang rencana dan 

kemajuan pariwisata, pengaruh pribadi dalam pengambilan keputusan dari 

pariwisata, dan keterlibatan dalam pelayanan pariwisata. 

Berkembangnya pariwisata tidak hanya dari masyarakat lokal saja, 

namun juga melibatkan faktor rasa percaya pada pemerintah lokal (Trust in 

the Local Government) dalam menjalankan tugas untuk mengembangkan 

pariwisata. Beberapa orang atau kelompok sedikit banyaknya pasti tidak 

memiliki rasa percaya yang lebih pada pemerintah daerah. Beberapa faktor 

dalam rasa percaya pada pemerintah lokal (Trust in the Local Government) 
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adalah memiliki rasa percaya pada pemerintah dalam mengembangkan 

pariwisata, memiliki rasa percaya pada kemampuan pemerintah lokal, 

memiliki rasa percaya pada keadilan pejabat setempat, serta memiliki rasa 

percaya terhadap pekerjaan pejabat setempat. 

Selain rasa percaya pada pemerintah daerah (Trust in the Local 

Government), rasa percaya pada pemerintah pusat (Trust in the Central 

Government) juga memiliki pengaruh yang penting dalam pendapat 

masyarakat mengenai dukungan pariwisata (Support of Tourism). Faktor 

dalam rasa percaya pada pemerintah pusat (Trust in the Central 

Government) adalah memiliki rasa percaya pada keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah pusat, memiliki rasa percaya pada pemerintah pusat untuk 

menjaga kepentingan rakyat, dan memiliki  rasa percaya bahwa pemerintah 

berjuang untuk membuat pariwisata Batam menjadi lebih baik. 

Pernyataan masyarakat mengenai dukungan pariwisata (Support 

Tourism) juga penting untuk melihat sejauh mana masyarakat mendukung 

pariwisata saat ini. Faktor-faktor yang terdapat pada dukungan pariwisata 

(Support of Tourism) adalah memiliki pemikiran bahwa pariwisata 

merupakan industri paling penting, memiliki harapan untuk mendapatkan 

lebih banyak wisatawan, mendukung pariwisata bahkan yang tidak 

menghasilkan uang, serta mendukung untuk mempromosikan pariwisata. 
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5.2 Keterbatasan  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa 

keterbatasan dalam pelaksanaannya. Sehingga berpengaruh terhadap 

hasil penelitian yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini: 

a. Penelitian ini hanya dilakukan dalam ruang lingkup masyarakat di 

Kota Batam. 

b. Hasil penelitian yang sudah dilakukan ini menunjukkan hasil uji 

determinasi dari pengaruh variabel independen dan intererning 

terhadap variabel dukungan pariwisata (Support Tourism) masih 

rendah, dimana masih banyak faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi dukungan pariwisata (Support Tourism). 

5.3 Saran 

Berikut ini ada beberapa rekomendasi dari peneliti yang dapat 

dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

a. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya penelitian menggunakan 

populasi yang lebih besar, seperti keseluruhan Kepulauan Riau. 

b. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel 

yang lain sehingga hasil uji determinasi dari variabel independen 

lainnya terhadap dukungan pariwisata (support of touris) dapat 

menjelaskan dukungan pariwisata (support of tourism) dengan 

persentase yang tinggi. 
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