
 46              Universitas Internasional Batam 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari suatu hasil penelitian yang telah dilakukan survei kepada 310 

responden ini ada hubungan antara kebutuhan gratifikasi aliran perjalanan, 

persepsi resiko perjalanan, mempengaruhi dari kepuasan wisatawan niat 

berkunjung kembali. Tujuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana 

suatu hubungan gratifikasi persepsi resiko dan aliran perjalanan terhadap tingkat 

kepuasan wisatawan dan tingkat terhadap niat berkunjung kembali yang telah di 

teliti dari wisatawan yang dating ke kota Batam. 

Kebutuhan gratifikasi sangat berpengaruh kepada kepuasan wisatawan, jadi 

jika kebutuhan setiap wisatawan dapat terpenuhi maka kepuasan wisatawan yang 

datang ke kota Batam semakin bertambah pesat dan meningkat. Kemudian aliran 

perjalanan yang memiliki dampak sangat signifikan terhadap kepuasan wisatawan, 

yang menyebabkan dampak dari aliran perjalanan sangat mempengaruhi kepuasan 

wisatawan, hal lain yang diperhatikan pada variabel persepsi resiko berpengaruh 

juga kepada kepuasan wisatawan dengan kata lain rendahnya suatu tingkat 

persepsi resiko maka semakin tinggi dampak dari tingkat kepuasan wisatawan dan 

sebaliknya bahwa variabel resiko dalam perjalanan kepada wisatawan sangat 

tinggi itu menyebabkan suatu tingkat kepuasan kepada wisatawan yang datang 

akan berdampak buruk dan menurun. 
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5.2 Keterbatasan 

Dalam mengidentiikasi adanya faktor manasaja yang termasuk keterbatasan, 

disetiap penelitian didalam lingkup masalah hal yang harus sangat diperhatikan 

yaitu, penelitian menggunakan metode penyebaran kuesioner dengan cara non-

random yaitu dari populasi yang dipilih menjadi sampel tidak terpilih secara acak 

sehingga dengan demikian tidak semua populasi berpeluang menjadi sebuah 

sampel. Dan yang kedua tahap pengumpulan data kuesioner dengan online untuk 

menyampaikan kepada orangtua yang sudah lanjut usia membutuhkan penjelasan 

yang baik karena terbatasnya dengan pengetahuan media sosial. 

 

5.3 Rekomendasi 

Penulis menyampaikan beberapa rekomendasi dari kesimpulan penelitian ini 

yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Rekomendasi yang 

bisa dipertimbangkan oleh penelitian selanjutnya adalah dalam mengumpulkan 

kuesioner dengan menggunakan metode random, dengan demikian hasil dari 

setiap populasi dapat berkesempatan dijadikan sampel. Kemudian untuk penelitian 

selanjutnya, kepada orangtua yang sudah lanjut usia agar lebih dipermudah dalam 

menjelaskan tahap-tahap terpenting terlebih dahulu untuk mengisi data kuesioner 

dengan online agar responden dapat memahami isi dalam kuesioner tersebut. 
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