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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian tersebut bertujuan memperoleh evaluasi dari 

pertanyaan kuisioner yang telah bagi oleh responden apakah niat perilaku,

kepuasan, kejutan positive dan kegembiraan berpengaruh signifikan terhadap nait 

berkunjung ke Resort Bintan. 

Niat perilaku tidaksiknifikan hubungan dengan kegembiraan dapat dilihat 

dari niat perilaku wisatawan menunjukan perilaku sesorang wisatawan potensial 

percaya bahwa mengunjungi suatu destinasi atau suatu tujuan yang terkena 

bencana akan membuatnya merasa tidak nyaman atau tidak bahagia. Pada niat 

perilaku tidak signifikasi hubungan dengan kejutan positive karena kejutan 

positive dapat membuat sesorang emosi yang positive atau netral yang di 

timbulkan dari kejadian yang tidak terduga.

Niat perilaku memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan karena 

kepuasan sangat penting untuk kelangsungan hidup pengembangan, dan 

kesuksesan tujuan wisata, jika tujuan wisata fokus segala aspek yang mungkin 

mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian, sehingga membuat 

harapan wisatawan gagal tidak mungkin untuk mengunjungi kembali atau 

merekomendasikan tujuan ke orang lain. Maka dari itu kepuasan suatu destinasi 

wisata menjadi hal yang penting bagi wisatawan.
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5.2. Keterbatasan

Diperoleh  keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat variable digunakan 

hanya sebagai dari variabel yang lain. Pada hasil uji determinasi Adjusted R2

kegembiraan dan positive surprise berjumlah 050% terhadap kepuasan, terdapat 

hal lain yang bisa mempengaruhi kepuasan seperti ketidaknyamana dan 

kasihsayang, sedangkan kepuasan terhadap niat perilaku menujukan jumlah 

079%. Karena hubungan antara kepuasan dan niat perilaku di dokumentasikan 

dengan baik Bigné, J. E., Andreu, L., & Gnoth (2015), niat perilaku yang 

ditimbulkan dalam konteks yang lebih luas dari pengalaman destinasi. Untuk 

membantu pengembangan teoretis, penting untuk dibangun pengaruh relative pada 

kepuasan dan niat perilaku. Dan peneliti hanya menggunakan sampel yang uji di 

kawasan Kepulauan Riau, maka dari hasilnya hanya dapat mewakili wilayah di  

Kepulauan Riau. 

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi peneliti ini, dapat dilakukan oleh penguji penelitian lainya 

yang dapat melibatkan variabel lain yaitu variabel dependen yang memiliki 

hubungan dengan variabel intervening dapat menggunakan perceived value atau 

citra destinasi. Variabel intervening dapat berhubungan dengan variabel 

independen lain yaitu cinta dan ketidaknyamanan.
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