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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Analisa yang dilakukan pada penelitian imi menggunakan beberapa 

variabel indenpenden seperti sikap wisatawan, norma subyektif dan pengendalian 

sikap yang dirasakan wisatawan serta menggunakan variabel dependen yaitu 

minat kunjungan kembali wisatawan. Objek yang digunakan adalah 3 hotel yang 

bertaraf bintang 4 yaitu Turi Beach Resort, Montigo Resort dan Radisson Folf  

Resort. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan 

metode slovin berkisar 312 sample, namun pada penelitian lainnya terdapat 450 

kuesioner dalam penelitian yang sama sehingga peneliti menambahkan sebanyak 

250 kuesioner untuk mengurangi kendala pada saat pengujian outlier. Total 

sample yang disebarkan adalah 700 sampel dengan target populasi adalah 

wisatawan yang berkunjung Turi Beach Resort, Montigo Resort dan Radisson 

Golf & Resort.  

Pengujian pada Hipotesis 1 adalah sikap wisatawan terhadap minat 

kunjungan kembali wisatawan ke hotel bintang 4 memiliki hasil signifikan positif. 

Hal ini sama dengan hasil penelitian dari (Chen dan Peng, 2012; Chen et al., 

2011; Choi et al., 2009; Han et al., 2011; Jirawat et al., 2011) yang menemukan 

bahwa sikap wisatawan secara positif mempengaruhi minat wisatawan untuk 

tinggal di hotel serta diikuti dengan sikap wisatawan yang berminat untuk 

menceritakan tentang pengalaman mereka dan sikap kesediaan wisatawan untuk 

membayar dengan tarif premium terhadap hotel.  

Hasil uji dari hubungan antara variabel norma subyektif terhadap minat 

kunjungan kembali wisatawan menunjukkan hasil signifikan positif. Hal ini 
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didukung dengan penelitian terdahulu dari (Chen dan Peng, 2012; Han et al., 

2010; Lien et al., 2012; Norazah dan Norbayah, 2015) yang menyatakan bahwa 

keputusan maupun niat wisatawan untuk datang berkunjung kembali ke hotel 

dipengaruhi oleh tekanan sosial melalui orang terdekat seperti teman dan kerabat.  

Hasil dari hubungan pengendalian sikap yang dirasakan oleh wisatawan 

terhadap minat kunjungan kembali wisatawan ke hotel berpengaruh signifikan 

positif. Hal ini menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian terdahulu yaitu penelitian (Cheng dan peng 2012; Lien et al., 2012; 

Norazah dan Norbayah, 2015) yang menyatakan bahwa pengendalian sikap dari 

wisatawan yang ingin berkunjung ke hotel tergantung dari hasil pendapatan, 

waktu dan peluang untuk menginap, hal ini juga yang mempengaruhi hasil kinerja 

tamu agar dapat berkunjung kembali ke hotel. 

5.2 Keterbatasan 

Hambatan atau keterbatasan dari penyusunan penelitian yang dilakukan 

peneliti merupakan suatu kelemahan yang diharapkan dapat diperbaiki untuk 

penelitian selanjutnya. Adapun hambatan atau keterbatasan yang dihadapi oleh 

penulis: 

1. Penelitian tidak dapat melakukan penelitian dihotel bintang 5 dikarenakan 

hotel bintang 5 yang berada di Kota Batam sangat minim, maka dari itu 

peneliti hanya menggunakan objek penelitian di hotel bintang 4. 

2. Model yang digunakan oleh penulis hanya menggunakan 3 variabel 

independen yaitu sikap wisatawan, norma subyektif dan pengendalian 

sikap yang dirasakan wisatawan serta 1 variabel dependen yaitu minat 

wisatawan untuk berkunjung kembali. 
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3. Hasil uji hipotesis pada uji r
2
 (determinan) menghasilkan bahwa tidak 

lebih dari 40% nilai determinan menjelaskan variabel independen hal ini 

mengakibatkan 60% sisanya dijelaskan oleh faktor lain.   

5.3 Rekomendasi 

Pemecahan masalah dari keterbatasan adalah sebuat tanggapan atau 

rekomendasi yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Berikut rekomendasi 

untuk penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan hotel bintang 5 atau 

memilih hotel dengan konsep yang berbeda seperti green hotel untuk 

dijadikan objek dari penelitian dikarenakan hal dari kualitas layanan dan 

minat kunjungan wisatawan untuk kembali sangat mendukung untuk 

dilakukan penelitian 

2. Penambahan variabel pada penelitian selanjutnya seperti citra destinasi, 

motivasi dan kualitas layanan pada variabel independen sesuai dengan 

penelitian sebelumnya (Han et al., 2010; Lee et al., 2012) serta menambah 

variabel moderasi seperti pengetahuan tentang hotel. 

3. Mengganti pertanyaan yang lebih handal agar hasil pada uji r
2 

pada 

penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel independen sehingga tidak 

dijelaskan oleh faktor lainnya. 
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