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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui apa saja faktor yang telah 

mempengaruhi niat rekomendasi seorang wisatawan lokal terhadap suatu objek 

wisata yang dikunjungi. Variabel yang digunakan didalam penelitian ini 

keterlibatan, kualitas pengalaman, kepuasan dan niat rekomendasi. Bagaimana 

hasil yang telah didapatkan bahwa variable keterlibatan, kualitas pengalaman, 

kepuasan saling berpengaruh positif kepada niat rekomendasi. Maka dari itu, 

semakin bagus penilaian dari pada wisatawan pada keterlibatan kualitas 

pengalaman dan kepuasan terhadap objek wisata budaya di Batam, dengan hal 

tersebut maka dapat semakin menarik niat rekomendasi wisata budaya yang ada 

kepada orang lain yang mereka jumpai. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan suatu penelitian pasti setiap orang memiliki 

keterbatasan yang terdapat didalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini hanya 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada wisatawan lokal dan tidak 

mempertimbangkan wisman. Ada sebagian sampel kuesioner yang telah tersebar 

namun sebagian ada yang tidak kembali.  melakukan kunjungan wisata budaya 

yang ada di Batam adalah anak sekolah karena melakukan tugas dari sekolah atau 

kerja kelompok. Untuk kalangan dewasa jarang sekali melakukan kunjungan 

karean lebih sibuk dalam pekerjaan. 
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5.3  Rekomendasi 

Dengan adanya penelitian tersebut maka penulis memberikan rekomendasi 

kepada peneliti yang selanjutnya ataupun kepada orang-orang yang akan 

membaca penelitian tersebut. Supaya kedepanya tempat wisata budaya yang ada 

di Kota Batam semakin banyak dikunjungi bukan hanya oleh wikal melainkan 

dengan kunjungan wisman juga. Masih banyak tempat wisata budaya yang masih 

jarang didatangi oleh wisatawan karena kurangnya rasa kepedulian yang ada 

antara masyarakat dan pemerintah.  
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