
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Didalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan suatu analisa tentang 

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi Revisit Intention dengan melibatkan 

beberapa variabel lainnya seperti Variabel Food Image, Variabel Destination 

Image, Variabel Support Quality of Accomodation dan Variabel Overall 

Satisfaction. Hasil yang dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan dapat 

dijelaskan dan diungkapkan bahwa hubungan antara masing masing variable 

dependen, variabel interverning dan independen menunjukkan pengaruh yang 

signifikan positif. Berikut uraian hubungan antar variabel : 

1. Penelian ini menghasilkan pembuktian  bahwa faktor Food Image tidak 

mempengaruhi Overall Satifaction. 

2. Penelian ini menghasilkan pembuktian bahwa faktor Destination Image  

dapat mempengaruhi Overall Satisfaction menjadikan Batam menjadi salah 

satu tujuan wisata di Indonesia. Dengan beragam wisata pantai yang lengkap 

dengan sarana wisata maritimnya berhasil membuat wisatawan puas 

menikmatinya, disamping itu wisata kota nya menyediakan berbagai pilihan 

makanan serta wisata  belanja yang memang tersedia di pusat pusat 

perbelanjaan besar. 

3. Penelian ini menghasilkan pembuktian bahwa Ease of Transportation juga 

dapat mempengaruhi Overall Satisfaction dalam kenyamanan para wisatawan 

menikmati wisata di Pulau Batam. Menjamurnya usaha rental mobil dan 
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travel agen membuat para wisatawan nyaman dalam menentukan pilihannya 

untuk menikmati berbagai tujuan wisata. 

4. Penelian ini menghasilkan pembuktian bahwa Overall Satisfaction dari 

keempat variable diatas mepengaruhi Revisit Intention  sehingga 

menunjukkan bahwa para wisatawan merasa puas dan nyaman saat mereka 

berkunjung di Pulau Batam dan mempunyai rencana untuk berkunjung 

kembali ke pulau Batam. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diketahui bahwa 

masih terlihat beberapa keterbatasan dan kekurangan. Adapun keterbatasan dan 

kekurangan penulis hadapi adalah :  

1. Bahan dari objek yang diteliti sangat dan tersebar di berbagai daerah di Pulau 

Batam, sehingga menghambat penulis dalam melakukan penyebaran 

kuesioner. Kuesioner hanya di bagikan di Hotel dan travel agen saja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini hanya berfokus kepada para 

wisatawan mancanegara dan tidak melibatkan wisatawan lokal serta berbagai 

unsur seperti masyarakat setempat, pelaku pariwisata serta dinas pariwisata 

guna mendapatkan referensi dari aspek aspek lainnya. 

3. Model regresi yang telah dipakai dalam penelitian ini hanya memiliki hasil 

nilai variabel terikat (Independen) tidak lebih dari 63.7% dan 36,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain selain dari variabel penelitian. 
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5.3 Rekomendasi 

Dari semua keterbatasan dan beberapa kekurangan yang penulis hadapi, 

maka penulis mempunyai saran kepada penulis yang lain yang melakukan sebuah 

penelitian selanjutnya , diharapkan peneliti lain dapat melakukan beberapa 

langkah sebagai berikut: 

1. Penelitian harus melakukan penyebaran kuesioner bukan hanya di hotel dan 

travel agen, tapi melainkan juga harus dilakukan di tempat wisata dan 

terminal ferry. 

2. Memperluas dan meningkatkan populasi dalam penelitian seperti melibatkan 

wisatawan lokal dan masyarakat setempat serta para pelaku bisnis pariwisata, 

agar dapat mengetahui variable variable lain yang dapat mempengaruhi 

revisit Intention. 

3. Menambahkan variable lainnya seperti variable mengenai tingkat kepuasan 

pelanggan lebih di perluas menjadi kepuasan terhadap tingkat taraf hidup, 

kepuasan terhadap atraksi atraksi pariwisata, kepuasan terhadap kestabilan 

politik, sehingga diharapkan variable dari kepuasan secara keseluruhan dapat 

dijelaskan dengan lebih baik lagi. 
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