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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI 

MANAJERIAL 

5.1 Kesimpulan 

Penulis melakukan laporan dengan tujuannya ialah penulis ingin caari tau 

apakah variabel interaksi bersignifikan terhadap kepuasan dan niat untuk 

berkunjung kembali. Penelitian laporan ini mendapat hasil yaitu 3 variabel yang 

teliti untuk mencari tau dampak signifikan seluruhan variabel yang memiliki 

signifikan terhadap variabel dependen antara lain interaksi beserta kepuasan.  

Interaksi adalah suatu variabel yang di uji dalam penelitian terhadap 

Kepuasan wisatawan dan niat untuk berkunjung kembali. Pada dasarnya interaksi 

telah jadi hal untuk mendukung para wisatawan supaya para wisatawan 

mendapatkan kepuasan dan mengunjungi kembali ke suatu tempat yang telah di 

kunjungi. Pada penelitian ini di temukan pada interaksi berdampak signifikan 

terhadap kepuasan selanjutnya interaksi juga bersignifikan terhadap niat untuk 

berkunjung kembali. Untuk memperdalam hal yang menyatakan mengapa variabel 

interaksi memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan dan niat untuk 

berkunjung kembali bisa dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

kuisioner peneliti. Pertanyaan yang mengajukan pada variabel interaksi melihat 

kepada beberapa bagian antara lain interaksi dengan penyediaan layanan melalui 

cinta, interaksi dengan penyediaan layanan melalui uang, interaksi penyediaan 

layanan dengan melalui layanan, interaksi sahabat dengan melalui cinta, 
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interaksi dengan teman melalui informasi, interaksi dengan pelanggan lain dengan 

melalui status, serta interaksi dengan pelanggan lain dengan melalui informasi.  

Kepuasan yang ditemukan pada beberapa peneliti menyebut kepuasan 

dapat membuat para wisatawan untuk berkunjung kembali ke satu tempat yang 

telah di kunjungi, Pada peneliti ini di temukan mempunyai hubungan yang 

signifikan antara kepuasan kepada niat untuk berkunjung kembali. Untuk 

memandang secara terperinci hal yang menyatakan kenapa variabel interaksi 

memiliki dampak signifikan terhadap niat untuk berkunjung kembali bisa dilihat 

lewat pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di kuisioner peneliti. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan peneliti penulis terdapat sebagian kendala selama 

melakukan penelitian.  

1. Penulis pada saat melakukan sebaran kuisioner terdapat kendala di 

karenakan relasi di lingkungan masyarakat. 

2. Pengaruh antara variabel interaksi bisa lihat di hasil uji Adjusted R
2
 

memiliki hasil yang rendah hal tersebut bisa di artikan banyak yang 

berpengaruh pada variabel interaksi. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi bahan yang di jadi bahan pertimbangan pada peneliti ini 

yaitu  

1. Untuk antisipasi dalam persebaran kuisioner mencari kenalan yang luas 

untuk mempermudah dan mencari responden yang banyak.. 
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2. Penulis menawarkan peneliti peneliti yang akan datang untuk 

menambahkan variabel lainnya selain variabel interaksi dijadikan variabel 

independen, kepuasaan dijadikan variabel intervening, dan niat untuk 

kembali dijadikan variabel dependen. beberapa variabel yang bisa 

digunakan adalah Perceived Quality seperti yang dilakukan oleh Aziz et 

al, (2012), kemudian variabel yang dilakukan oleh Kim et al, (2015) 

dengan variabel destination image, tourism motivation, perceived quality. 

 

5.4 Implikasi Manajerial 

Hasil analisa peneliti memberi bayangan tentang aspek-aspek yang 

berpengaruh terhadap niat untuk berkunjung kembali. Berdasarkan hasil penelitian 

ini maka berikut strategis yang dapat di lakukan yaitu 

1. Variabel interaksi memberikan konstribusi dalam penelitian ini untuk 

mempengaruhi niat untuk berkunjung kembali para wisatawan. Hal ini 

perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan interaksi terhadap para 

wisatawan. Dengan hasil penelitian ini bahwa diharap intansi tergantung 

meningkatnya apa yang ada sesuai dengan hal yang di sebut sebelumnya.  

2. Variabel Kepuasan memberi konstribusi dalam penelitian ini untuk 

berpengaruh terhadap niat untuk berkunjung kembali. Kepuasan yang di 

maksud pada peneliti ini yaitu melihat kepada bagian interaksi terhadap 

para wisatawan yang dilakukan, senang dengan interaksi yang 

dilakukannya maka para wisatawan akan puas terhadap interaksi yang 

dilakukan. Maka diperlukan peran dari instansi untuk dapat meningkatkan 

kepuasan. 
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