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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Rancangan penelitian berikut disusun dengan tujuan untuk membuktikan 

keterkaitan variabel electronic word of mouth (eWOM), citra destinasi serta sikap

wisatawan terhadap minat berkunjung ke Korea Selatan. Dengan menganalisis 

hubungan setiap variabel penelitian, perolehan hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk menjelaskan landasan yang menjadi pertimbangan wisatawan

ketika merencanakan kegiatan wisata yang dipengaruhi oleh komunitas online.

Temuan dari analisis data yang diperoleh menjelaskan bahwa eWOM

memberikan pengaruh signifikan terhadap citra destinasi, sikap wisatawan dan 

minat berkunjung. Selain itu, hasil perolehan penelitian juga menunjukkan bahwa 

minat berkunjung dipengaruhi oleh citra destinasi dan sikap wisatawan. 

Selanjutnya, melalui model penelitian yang sama ditemukan hasil bahwa citra 

destinasi berpengaruh signifikan terhadap sikap wisatawan. 

Dewasa ini eWOM tergolong salah satu variabel yang banyak diulas dalam 

penelitian terkait kegiatan pariwisata. Mengingat akses internet dapat digunakan 

untuk mencari informasi dengan biaya yang terjangkau dan dalam waktu singkat, 

maka calon wisatawan cenderung memanfaatkan eWOM sebagai sumber 

informasi tambahan sebelum melakukan kegiatan wisata. Adanya hubungan 

signifikan antara eWOM terhadap variabel penelitian lainnya menunjukkan bahwa 

wisatawan sudah memanfaatkan internet dan media sosial untuk mencari 

informasi terkait Korea Selatan, misalnya terkait atraksi wisata, keadaan alam dan 

iklim serta kebudayaan yang ada. Ketika wisatawan membaca ulasan positif 

tentang suatu destinasi wisata, maka informasi tersebut akan menyebar di antara 

calon wisatawan dan kemungkinan terbentuknya citra destinasi yang positif juga 

semakin meningkat. 

Selain berpengaruh terhadap citra destinasi, hasil uji variabel eWOM

dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan sikap 

wisatawan terhadap Korea Selatan. Hal ini menjelaskan bahwa wisatawan 

mempertimbangkan pendapat dan ulasan wisatawan lainnya dalam menentukan 
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apakah Korea Selatan termasuk destinasi yang menyenangkan, menarik serta 

memiliki nilai atau value yang sepadan. Dengan adanya informasi-informasi  

mengenai keadaan destinasi wisata akan membantu wisatawan untuk membentuk 

gambaran berupa ekspektasi atau harapan yang ingin dirasakan ketika mereka 

akhirnya berkunjung ke destinasi tersebut. 

Selanjutnya variabel eWOM dalam penelitian ini juga mempengaruhi 

minat berkunjung ke Korea Selatan secara signifikan. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa wisatawan sering mencari informasi secara online mengenai 

destinasi yang dianggap memiliki kesan baik oleh wisatawan lainnya dan juga 

membaca ulasan online sebelum mengunjungi suatu destinasi untuk membantu 

mereka dalam mempertimbangkan destinasi pilihan serta membantu dalam 

menyakinkan diri bahwa mereka telah memilih destinasi yang tepat.

Hubungan citra destinasi terhadap sikap wisatawan yang diuji melalui 

penelitian ini memaparkan adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini menujukkan 

bahwa keadaan destinasi wisata yang aman dan nyaman dengan banyak atraksi 

yang menarik, pemandangan yang indah serta iklim yang menyenangkan adalah 

beberapa faktor yang berperan dalam membentuk citra suatu destinasi. Jika 

wisatawan merasa bahwa destinasi wisata memenuhi kriteria dengan baik, maka 

citra yang terbentuk akan semakin positif dan mendorong munculnya perasaan 

yang positif dan kecenderungan bagi wisatawan dalam memandang Korea Selatan

sebagai destinasi yang baik. 

Sama halnya citra destinasi yang positif dapat mendorong terciptanya 

sikap wisatawan yang positif terhadap destinasi wisata, temuan lainnya dalam 

penelitian ini juga menjelaskan citra destinasi mempengaruhi minat berkunjung 

secara signifikan. Hal menjadi penegas bahwa keadaan destinasi yang baik, asyik, 

aman dan nayaman serta menyenangkan akan sangat mempengaruhi keinginan 

dan minat wisatawan untuk merealisasikan rencananya dalam mengunjungi 

destinasi tersebut. 

Hasil pengolahan data penelitian ini selanjutnya menjelaskan bahwa ada 

hubungan signifikan antara sikap wisatawan dalam mengontrol minat berkunjung

ke Korea Selatan Adapun cerminan sikap wisatawan dinilai dengan mengukur 

seberapa baik, menarik dan menyenangkan destinasi tersebut bagi wisatawan dan 
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tidak lupa mengukur nilai uang (value) yang ditawarkan destinasi bagi wisatawan. 

Melalui aspek-aspek yang ditanyakan, dapat dilihat bahwa jika wisatawan menilai 

Korea Selatan secara positif maka akan muncul pula keinginan dan ketertarikan 

untuk mengunjungi destinasi dan merasakan secara nyata apa yang selama ini 

hanya terbesit dalam pikiran dan pandangan wisatawan. Hal inilah yang kemudia 

dapat menjadi pemicu wisatawan dalam membuat keputusan untuk mengunjungi 

Korea Selatan. 

5.2 Keterbatasan 

Peneliti menemukan adanya hambatan atau keterbatasan selama 

melangsungkan proses penelitian. Pertama, penelitian ini dimaksud untuk menguji 

hubungan eWOM, citra destinasi dan sikap wisatawan dalam menjelaskan minat

berkunjung ke Korea Selatan, dimana hasil penelitian ini mungkin tidak dapat 

digeneralisasikan terhadap negara atau destinasi wisata lainnya. Kedua, variabel 

independen penelitian yang digunakan tidak dapat menjelaskan minat berkunjung 

secara sempurna, dimana mungkin masih terdapat variabel lainnya yang dapat 

mempengaruhi minat berkunjung. Selanjutnya, penyebaran kuesioner penelitian 

ini dilakukan sepenuhnya dengan memanfaatkan media sosial, dimana peneliti 

menemukan kendala berupa adanya batasan pengiriman pesan personal sesuai 

kebijakan penggunaan media sosial sehinga penyebaran kuesioner sangat terbatas 

per harinya. Selain itu, data yang terkumpul untuk analisis dalam penelitian ini 

dapat dikatakan kurang menyebar khsusunya dari segi usia responden dan negara 

asal responden, sehingga penelitian ini tidak dapat dikatakan mewakili pendapat 

seluruh wisatawan di dunia. 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan peneliti lain dengan topik 

menyerupai penelitian ini di waktu mendatang, antara lain melakukan penelitian 

dengan objek atau sasaran destinasi yang berbeda. Selain itu, penulis juga 

merekomendasikan agar pada penelitian yang mendatang, peneliti lain dapat 

mempertimbangkan untuk menguji variabel indepeden diluar eWOM, citra 

destinasi dan sikap wisatawan. Beberapa variabel lain yang bisa diuji antara lain 

kepuasan pelanggan (tourist’s satisfaction) seperti penelitian yang dilakukan oleh 
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Bajs (2013), perasaan keakraban terhdap suatu destinasi wisata (familiarity)

seperti yang diteliti oleh (Bianchi et. al., 2017; Tan & Wu, 2016), dimana 

dijelaskan bahwa familiarity dapat mempengaruhi visit intention ketika wisatawan 

merasa nyaman dan akrab dengan destinasi yang akan dituju, mereka merasa lebih 

yakin untuk mengunjungi suatu destinasi wisata.

Mengingat saat ini dunia sedang menghadapi wabah pandemic COVID-

19, maka rekomendasi untuk mengumpulkan data responden melalui media cetak 

atau secara langsung merupakan metode yang tidak efektif. Maka dari itu, untuk

mengatasi masalah keterbatasan penyebaran kuesioner melalui media sosial, 

alangkah baiknya jika peneliti selanjutnya dapat menambah waktu penyebaran 

kuisioner agar data yang terkumpul juga lebih maksimal. Kemudian, peneliti juga 

merekomendasikan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penyebaran 

kuesioner secara lebih meluas kepada wisatawan dari berbagai negara dan 

kalangan usia agar data yang diperoleh juga lebih bervariasi sehingga lebih akurat 

dalam mewakili seluruh golongan wisatawan.
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