
 

52   Universitas  Internasional Batam 
 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan berlandaskan dengan rasa keingintahuan peneliti 

akan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seorang wisatawan untuk 

datang kembali mengunjungi suatu negara, tempat maupun daerah wisata, yang 

mana dalam penelitian ini Kota Batam adalah daerah tersebut. Penelitian ini 

berhasil menjabarkan hubungan antara pengalaman wisatawan, kepuasan 

menyeluruh wisatawan dan pandangan wisatawan terhadap daerah wisata, 

masing-masing memiliki pengaruh positif dan juga negatif. Pengalaman 

wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap pandangan wisata terhadap 

suatu tempat, pandangan wisata berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

kepuasan menyeluruh wisatawan, kepuasan menyeluruh wisatawan memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap keinginan wisatawan untuk berkunjung 

kembali, pandangan wisata memiliki berpengaruh negatif signifikan terhadap 

keinginan wisatawan untuk kembali berkunjung dan pengalaman wisatawan 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap keinginan mereka untuk 

berkunjung kembali. Berikut uraian hubungan antar variabel : 

1. Penelitian berhasil membuktikan bahwa pengalaman wisatawan mempengaruhi 

pandangan wisatawan terhadap suatu daerah wisata. Apabila wisatawan 

memiliki pengalaman yang baik atau positif terhadap suatu tempat atau daerah 

wisata, kenangan yang positif pula yang akan mempengaruhi perspektif mereka 

terhadap tempat tersebut, baik itu kualitas pelayanan atau produk, dan lainnya. 

Dan sebaliknya, apabila wisatawan mengalami pengalaman yang tidak baik 

Novi Hartanti. Analisis Pengalaman Wisatawan, Pandangan Wisata dan Kepuasan Menyeluruh Wisatawan terhadap 
Keinginan Wisatawan untuk Mengunjungi Kembali ke Kota Batam 
UIB Repository©2019



53 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

terhadap suatu tempat, hal tersebut akan mempengaruhi perspektif wisatawan 

akan segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat dan daerah tersebut, 

sehingga mereka berasumsi atau berpandangan tidak baik pula terhadap tempat 

atau daerah tersebut.  

2. Penelitian ini berhasil membuktikan jika pandangan wisatawan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan menyeluruh wisatawan. Pandangan 

wisatawan mempengaruhi perspektif dan emotional value wisatawan. Apabila 

suatu tempat memiliki pandangan destinasi yang baik, wisatawan akan 

merasakan kenyamanan yang mana ia merasa puas bahwa perspektif dan 

kenyataan yang terjadi adalah sama. 

3. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kepuasan menyeluruh wisatawan 

berpengaruh positif signifikan terhadap minat wisatawan untuk berkunjung 

kembali ke Kota Batam. Wisatawan yang merasa keinginannya akan sesuatu 

terpuaskan, memiliki kemungkinan untuk melakukan kembali kunjungan 

mereka ke tempat tersebut untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang sama. 

4. Penelitian ini membuktikan bahwa pandangan wisata terhadap minat 

wisatawan untuk mengunjungi kembali memiliki pengaruh yang negatif 

signifikan. Sebuah pandangan atau citra suatu daerah atau tempat tidak 

mempengaruhi keinginan wisatawan secara signifikan. Apabila suatu tempat 

wisata memiliki reputasi yang baik dan seorang wisatawan kembali tidak untuk 

menikmati fasilitas yang diberikan oleh tempat tersebut melainkan 

mengunjungi tempat tersebut untuk keperluan yang sama sekali tidak 

berhubungan dengan kegiatan yang ia lakukan sebelumnya. 
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5. Penelitian ini membuktikan jika pengalaman wisatawan memiliki pengaruh 

yang positif signifikan terhadap keinginan wisatawan untuk mengunjungi 

kembali suatu tempat. Apabila wisatawan memiliki pengalaman yang sangat 

baik terhadap suatu daerah atau tempat wisata, kemungkinan besar wisatawan 

ingin merasakan kembali pengalaman positif tersebut yang akhirnya 

mendorong turis tersebut untuk kembali mengunjungi tempat tersebut di 

kemudian hari. 

5.2 Keterbatasan 

Selama penelitian berlangsung, terdapat keterbatasan yang timbul yang 

mengakibatkan kekurangan atas penelitian ini. Keterbatasan tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Pada model regresi, besaran nilai determinan dari variabel independen rendah, 

sehingga terdapat faktor lain yang menjelaskan dengan baik variabel variabel 

tersebut. 

2. Penelitian ini menitikfokuskan turis mancanegara serta Warga Negara 

Indonesia yang menetap di luar negeri. 

3. Penjelasan pada kuesioner yang kurang rinci, sehingga menyebabkan 

pertanyaan yang memerlukan penjelasan yang lebih detail. 

5.3 Rekomendasi 

Keterbatasan yang didapati dari proses penelitian ini mendorong peneliti 

untuk menyampaikan beberapa saran untuk peneliti-peneliti yang sedang 

merencanakan atau akan melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang 

sama bahwa: 
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1. Peneliti selanjutnya untuk menambahkan maupun mengganti variabel yang 

persentasi penjeasannya lebih besar apabila dijelaskan oleh faktor yang lain 

dengan variabel-variabel yang menjadi faktor-faktor tersebut. 

2. Diharapkan untuk melibatkan wisatawan lokal dan domestik untuk 

mendapatkan hasil yang lebih luas lagi untuk mengembangkan keinginan 

wisatawan yang berasal dari mana saja untuk mengunjungi Kota Batam, 

sehingga pariwisata Kota Batam mampu memikat keinginan wisatawan dalam 

maupun luar negeri 

3. Proses penulisan kuesioner harus ditulis sedetail-detailnya untuk menghindari 

pertanyaan yang berkelanjutan  dari responden. 

Novi Hartanti. Analisis Pengalaman Wisatawan, Pandangan Wisata dan Kepuasan Menyeluruh Wisatawan terhadap 
Keinginan Wisatawan untuk Mengunjungi Kembali ke Kota Batam 
UIB Repository©2019




