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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Tujuan dalam penelitian agar diketahui apakah ada pengaruh signifikan 

antara imej tempat, dampak sosial budaya, lingkungan dan ekonomi terhadap 

dukungan untuk pengembangan pariwisata. Penelitian juga menganalisa apakah 

terdapat hubungan antara imej tempat terhadap dampak sosial budaya, ekonomi 

dan lingkungan. Telah ditemukan melalui pengujian dari setiap variabel bahwa 

penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan dari 

setiap variabel yang terpengaruh. Adapun rincian yang telah didapatkan adalah : 

1. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa antara dampak ekonomi yang 

dirasakan dari pariwisata dan dukungan warga untuk pengembangan 

pariwisata mempunyai hubungan signifikan. 

2. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa antara dampak sosial budaya yang 

dirasakan dari pariwisata dan dukungan warga untuk pengembangan 

pariwisata mempunyai hubungan signifikan. 

3. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa antara dampak lingkungan yang 

dirasakan dari pariwisata dan dukungan warga untuk pengembangan 

pariwisata mempunyai hubungan signifikan. 

4. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa antara imej tempat penduduk dan 

dukungan mereka untuk pengembangan pariwisata mempunyai hubungan 

signifikan. 
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5. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara imej tempat penduduk dan dampak ekonomi yang dirasakan dari 

pariwisata mempunyai hubungan signifikan. 

6. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara imej tempat penduduk dan dampak sosial budaya yang dirasakan dari 

pariwisata mempunyai hubungan signifikan. 

7. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara imej tempat penduduk dan dampak lingkungan yang dirasakan dari 

pariwisata mempunyai hubungan signifikan.  

Diantara variabel dengan hubungan yang signifikan terhadap dukungan 

untuk pengembangan pariwisata terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh 

signifikan yaitu dampak ekonomi dan imej tempat, sedangkan variabel yang tidak 

signifikan yaitu dampak lingkungan dan sosial budaya. Hasil penelitian untuk 

variabel imej tempat terhadap dampak sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi 

mempunyai hasil keseluruhan yaitu signifikan. Berikut uraian secara rinci 

hubungan setiap variabel : 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa dampak ekonomi, sosial budaya dan 

lingukungan yang dirasakan dari pariwisata dapat mempengaruhi warga 

terhadap dukungan mereka untuk pengembangan pariwisata. Dampak - 

dampak yang ditimbulkan tentu saja ada yang positif dan negatif, sehingga 

faktor inilah yang memberikan rasa kepedulian terhadap pengembangan 

pariwisata di Kota Batam.  

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa peran imej tempat penduduk dalam 

membentuk persepsi warga terhadap dukungan mereka untuk pengembangan 
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pariwisata mempunyai pengaruh positif terhadap keberlanjutan pariwisata di 

Kota Batam.  

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran imej tempat penduduk membangun 

hubungan positif yang signifikan antara ketiga variabel dampak yang 

dirasakan dari pariwisata; seperti dampak ekonomi, sosial budaya dan 

lingkungan.   

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan atau kendala yang dihadapi peneliti selama proses penelitian 

masih cukup banyak. Adapun keterbatasan yang dihadapi adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan 329 hasil jawaban responden dalam pengujian 

data, yang mana pengumpulan data penelitian hanya diambil dibeberapa 

tempat saja di Kota Batam, seperti Jembatan Barelang dan Ferry Terminal. 

Keterbatasan ini dikarenakan Batam mempunyai destinasi wisata yang sangat 

banyak sehingga hal ini membuat penulis tidak bisa menjangkau secara 

keseluruhan dan penulis juga menggunakan media google form untuk 

membantu pengumpulan data, dan tentu saja hasil yang didapatkan melalui 

google form merupakan persepsi yang acak dari setiap orang sesuai tempat 

tinggal mereka saat itu. 

2. Batam merupakan daerah dengan pengaruh budaya lainnya yang sangat 

terlihat, mengingat Batam sangat berdekatan dengan negara seperti Malaysia 

dan Singapura; selain dari pada itu Batam juga merupakan daerah industri. 

Dari pernyataan diatas penulis mempunyai kesimpulan bahwa inilah yang 

menyebabkan hasil yang didapat tidak signifikan untuk hubugan variabel 
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dampak sosial budaya dan lingkungan terhadap variabel dukungan untuk 

pengembangan pariwisata. Pengaruh pada model regresi antara variabel yang 

digunakan hampir semua nilai determinannya 50% kebawah, ini menunjukan 

bahwa terdapat faktor lain yang lebih menentukan. 

3. Imej tempat penduduk dan persepsi masyarakat tentang dampak pariwisata 

bersifat dinamis, dan dapat berubah sesuai keadaan tempat. 

 

5.3 Rekomendasi 

Setelah menghadapi keterbatasan dan kendala selama penelitian, maka 

penulis membuat bahan pertimbangan dengan memberikan rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya : 

1. Penyebaran kuesioner harus merata ke setiap daerah yang dijadikan objek 

penelitian, pengumpulan data harus di tempat – tempat strategis yang mana 

terdapat pengunjung yang cukup banyak untuk memberikan tanggapan mereka 

mengenai pengembangan pariwisata pada daerah tersebut, sehingga kejujuran 

di dalam memberikan respon dapat dipastikan.  

2. Penelitian lebih lanjut dapat mengekplorasi model pertanyaan yang telah 

diusulkan dalam penelitian ini, dengan melakukan penelitian sosial yang 

membandingkan perubahan subjek penelitian untuk waktu kedepan.  Hasil 

tidak valid dari pertanyaan diganti dan supaya penjelasan pada variabel 

independen tidak lebih dominan dijelaskan oleh faktor lain, maka penulis 

penyarakan untuk ditambahkan beberapa pertanyaan terkait variabel 

sebelumnya yang lebih dominan di daerah penelitian saat itu.  
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3. Penulis menyarankan supaya di masa depan penelitian lanjutan dapat 

mempertimbangkan variabel tambahan, seperti keterikatan masyarakat, 

pendapatan ekonomi, keterlibatan masyarakat misalnya, seperti dilakukan oleh 

peneliti Latip et al., (2018). Mengingat sifat yang berbeda dari imej tempat, 

studi masa depan dapat mengekplorasi peran dari keterikatan masyarakat, 

pendapatan ekonomi, keterlibatan masyarakat di dalam membentuk reaksi 

penduduk terhadap pengembangan pariwisata. 
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