
60 Universitas Internasional Batam
 

BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian dilakukan untuk meneliti dan menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat wisatawan Indonesia untuk berkunjung kembali ke Singapura. 

Hal tersebut dilakukan karena jumlah kunjungan wisatawan Indonesia menduduki 

peringkat pertama di antara wisatawan-wisatawan mancanegara lainnya yang 

berkunjung ke Singapura. Beberapa variabel ditetapkan dalam penelitian ini 

sebagai faktor yang dianggap mampu mempengaruhi kunjungan wisatawan 

Indonesia ke Singapura. Faktor-faktor tersebut ialah destination image, push factors

dan pull factors yang berperan sebagai variabel independen, serta tourist 

satisfaction yang berperan sebagai variabel intervening yang mampu 

mempengaruhi hubungan variabel independen dan variabel dependen.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa destination 

image, push factors, dan pull factors memiliki pengaruh yang siginifikan dan 

langsung terhadap revisit intention. Namun hanya destination image dan pull 

factors yang memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung terhadap touist 

satisfaction. Pada penelitian ini tourist satisfaction sendiri mampu mempengaruhi 

revisi intention secara langsung dan signifikan. Maka dilakukan penelitian dengan 

menguji variabel-variabel independen dan tourist satisfaction secara bersama-sama 

terhadap revisit intention. Hasil penelitian menunjukan bahwa tourist satisfaction

memiliki pengaruh antara hubungan variabel independen dan variabel dependen. 

Sehingga terbentuk pengaruh tidak langsung antara destination image, push factors

dan pull factors terhadap revisit intention.

Kepuasan terbentuk karena terpenuhi ekspetasi dari seseorang terhadap suatu 

daerah, dimana kepuasan juga dapat terbentuk karena adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Dalam penelitian ini terbukti bahwa destination image, push 

factors dan pull factors mampu mempengaruhi kepuasan dari seorang wisatawan 

yang kemudian secara bersama-sama dapat mempengaruhi niat wisatawan untuk 

berkunjung kembali ke suatu daerah atau destinasi, dimana dalam penelitian ini 

daerah atau destinasi yang diteliti ialah Singapura.
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5.2 Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan tidak luput dari permasalahan yang dijumpai 

selama proses yang dilakukan mulai dari pengumpulan data hingga kepada 

penulisan penelitian. Permasalahan yang dijumpai menimbulkan keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini. Salah satu keterbatasan yang paling 

signifikan ialah proses pengumpulan data responden dari seluruh daerah di 

Indonesia. Hal tersebut menjadi keterbatasan karena banyaknya daerah yang tidak 

terjangkau, salah satunya ialah Papua, sehingga data dari hasil responden dapat 

dinyatakan kurang menyeluruh. Keterbatasan lainnya ialah variabel independen 

yang digunakan memiliki kesamaan karakteristik, variabel tersebut ialah variabel 

destination image dan pull factors karena kedua variabel tersebut merupakan 

variabel atau faktor-faktor yang ada dalam suatu daerah atau destinasi. Keterbatasan 

terakhir yang terdapat dalam penelitian ini adalah negara yang diteliti merupakan 

negara Singapura yang tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan negara 

Indonesia sekalipun wisatawan yang berkunjung ke Singapura didominasi oleh 

wisatawan yang berasal dari Indonesia serta letak geografis yang sama. Hal tersebut 

dikarenakan Singapura dan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dan dipertimbangkan untuk penelitian 

selanjutnya ialah objek penelitian yang ingin diteliti agar lebih dipersempit daerah 

pengumpulan datanya, seperti mengumpulkan data dari wisatawan yang berasal 

dari Pulau Batam dengan cara melihat jalur masuk wisatawan yang berkunjung ke 

Singapura. Penelitian selanjutnya juga dapat meniliti variabel-variabel lain, seperti 

kualitas pelayanan, ulasan online ataupun dampak dari berkunjung ke suatu daerah. 

Hal-hal tersebut dapat dijadikan variabel yang relevan dikarenakan kondisi dunia 

yang saat ini masih marak dengan wabah Covid-19 yang sangat mempengaruhi niat 

wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Rekomendasi lain yang dapat 

dipertimbangkan ialah melakukan penelitian terhadap negara Indonesia, khususnya 

daerah-daerah wisata sehingga dapat digunakan guna memajukan industri 

pariwisata yang ada di Indonesia.
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