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BAB V 

KESIMPULAN  

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat intensi berkunjung muslim milenial berada pada kategori tinggi, hal 

ini dibuktikan karena muslim milenial mampu memanfaatkan platform digital 

dalam memilih tiket akomodasi, pemesanan kamar hotel, hingga memilih 

rekomendasi destinasi wisata dengan baik. Tingkat destination image muslim 

milenial juga dikategorikan tinggi, hal ini terlihat dari hasil temuan lapangan 

yang menunjukkan bahwa muslim milenial memiliki ketertarikan yang tinggi 

pada objek wisata halal Lombok dan menilai Lombok sebagai destinasi yang 

menyenangkan untuk dikunjungi. Tingkat travel motivation muslim milenial 

juga berada pada kategori tinggi, hal ini terlihat bahwa muslim milenial 

memiliki motivasi yang tinggi untuk merasakan pengalaman dan petualangan 

baru ke destinasi wisata halal Lombok. Tingkat religiusitas muslim milenial 

juga dikategorikan tinggi, hal ini dapat dilihat bahwa dalam menentukan 

preferensi destinasi wisata, muslim milenial memperhatikan maslahah dan 

mudharat dalam pelaksanaannya, sehingga terhindar dari kegiatan yang 

bertentangan dengan norma islam. Tingkat islamic attributes of destination 

muslim milenial dikategorikan tinggi, hal ini terlihat bahwa atribut islam pada 

destinasi wisata halal Lombok menjadi kebutuhan utama bagi muslim milenial, 

hal ini untuk memudahkan mereka dalam beribadah, terhindar dari kuliner non-

halal serta seluruh aktivitas wisata yang tidak sesuai dengan norma islam.   

2. Berdasarkan temuan di lapangan dapat diperoleh hasil bahwa destination 

image tidak berpengaruh terhadap intensi berkunjung muslim milenial ke 

destinasi wisata halal Lombok. Hal ini dapat terindikasi oleh beberapa hal, 

yaitu diantaranya, (1) Lombok belum dikenal secara luas sebagai destinasi 

wisata halal yang disebabkan karena promosi serta branding yang belum 

dilakukan secara maksimal; (2) mayoritas muslim milenial sebagai responden 
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dalam penelitian ini belum pernah mengunjungi destinasi wisata halal Lombok 

sehingga inforrmasi yang didapat masih kurang dan cukup sulit untuk 

merepresentasikan penilaian tentang citra destinasi pada destinasi wisata halal 

Lombok; (3) muslim milenial masih kurang peka terhadap eksistensi wisata 

halal itu sendiri; (4) muslim milenial dalam penelitian ini didominasi oleh kaula 

muda yang secara finansial dikatakan belum cukup mampu untuk melakukan 

kunjungan ke wisata halal Lombok, sehingga ketertarikan mereka untuk 

berkunjung hanya sekedar rencana dan belum bersifat realistis. 

3. Travel motivation berpengaruh terhadap intensi berkunjung muslim milenial 

ke destinasi wisata halal Lombok. Hal ini terjadi, karena kecenderungan yang 

tinggi oleh muslim milenial untuk merasakan pengalaman dan petualangan 

baru pada objek wisata halal, selain itu keinginan untuk mensyukuri nikmat 

Allah SWT melalui perjalanan wisata yang bisa didapatkan ketika 

mengunjungi destinasi wisata halal. Serta fasilitas wisata halal Lombok yang 

bersifat muslim friendly, telah sesuai dengan kebutuhan muslim milenial dalam 

berwisata sehingga mampu meningkatkan intensi mereka untuk berkunjung ke 

destinasi wisata halal Lombok.  

4. Religiusitas memiliki berpengaruh terhadap intensi berkunjung muslim 

milenial ke destinasi wisata halal Lombok. Hal ini terbukti, karena generasi 

muslim milenial dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih memilih 

untuk berkunjung ke destinasi wisata halal yang notabene lebih mengutamakan 

prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan sebagai 

bentuk perefleksian nilai-nilai agama islam yang mereka anut terhadap 

aktivitas kehidupan mereka sehari-hari.  

5. Islamic attributes of destination memiliki berpengaruh terhadap intensi 

berkunjung muslim milenial ke destinasi wisata halal Lombok. Hal ini terjadi, 

karena atribut islam pada destinati wisata halal Lombok dinilai sudah 

memenuhi kriteria wisata halal dengan sangat baik. Atmosfir islam serta 

seluruh aktivitas wisata pada destinasi wisata halal Lombok juga telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga hal tersebut memunculkan keyakinan 

yang kuat bagi muslim milenial untuk berkunjung ke destinasi wisata halal 

Lombok.  
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1.2 Implikasi dan Rekomendasi   

Implikasi dari hasil penelitian ini jika ditinjau dari segi teoritis bahwasannya  

penelitian mengenai intensi berkunjung ke wisata halal masih sangat sedikit di 

Indonesia. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah 

khasanah ilmu dalam mengembangkan pemahaman mengenai ekonomi islam 

khususnya di bidang pariwisata halal. Kemudian, secara praktis penelitian ini juga 

diharapkan mampu memberikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran terkait destination image, travel 

motivation, religiusitas, islamic attributes of destination serta intensi berkunjung ke 

destinasi wisata halal terhadap muslim milenial.  

Secara empiris, Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan bagi pemerintah serta para pelaku bisnis di bidang pariwisata, 

khususnya di segmen pariwisata halal untuk lebih meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan keberadaan wisata halal dengan cara mengsosialisasikan konsep 

wisata halal ke seluruh platform terutama kepada populasi muslim milenial sebagai 

sasaran utama untuk pasar wisata halal yang menjajikan.  

Implikasi lain dari hasil penelitian adalah apabila semakin tinggi tingkat 

destination image, maka akan semakin mendorong intensi berkunjung muslim 

milenial ke destinasi wisata halal Lombok. Untuk itu penting kepada pengelola dan 

pemerintah setempat, dalam menjaga serta memelihara destinasi wisata halal 

Lombok dengan sebaik mungkin dengan menekankan pada nilai-nilai islam yang 

kuat sebagai bentuk keunikan dan keciri khas-an objek wisata halal, sehingga hal 

tersebut mampu meningkatkan intensi muslim milenial untuk mengunjungi 

destinasi wisata halal.  

Kemudian semakin tinggi travel motivation maka akan semakin mendorong 

intensi berkunjung muslim milenial ke destinasi wisata halal Lombok. Untuk itu 

sebagai muslim milenial, diharapkan dapat memiliki antusiasme yang lebih untuk 

mengunjungi destinasi wisata halal Lombok, hal itu pun dilakukan guna 

mendukung penyelenggaraan industri halal yang saat ini sedang digencarkan oleh 

pemerintah, peran muslim milenial dalam hal ini sangat diperlukan untuk 

mensukseskan rancangan pariwisata halal ke arah yang lebih baik. 



113 

 

 

 

Kemudian tingginya tingkat religiusitas juga semakin mendorong intensi 

berkunjung muslim milenial ke destinasi wisata halal Lombok. Untuk itu, kehadiran 

wisata halal sejatinya mampu menjadi solusi yang akurat yang diperuntukan bagi 

muslim milenial agar dapat menyesuaikan kebutuhan mereka sebagai seorang 

muslim dalam melakukan segenap aktivitas wisata.  

Kemudian semakin tinggi tingkat Islamic attributes of destination juga akan 

meningkatkan intensi generasi muslim milenial untuk berkunjung ke destinasi 

wisata halal Lombok. Untuk itu, diperlukan adanya pembenahan atribut islam pada 

destinasi wisata halal Lombok. Hal ini bertujuan agar destinasi wisata halal 

Lombok memiliki pemisahan area halal dan non-halal secara lebih tertata, sehingga 

area halal tidak bercampur dengan area non-halal. 

Rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Pemerintah dalam hal ini harus terus memaksimalkan branding serta promosi 

wisata halal agar masyarakat lebih aware dengan kehadiran wisata halal saat 

ini. Promosi ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan konsep wisata halal 

melalui media sosial, seminar, workshop dan beberapa platform lainnya.  

2. Kementerian Pariwisata, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, MUI 

serta beberapa pemangku kepentingan di sektor wisata halal nampaknya harus 

segera memperkuat regulasi dan kelembagaan tentang penyelenggaraan wisata 

halal, agar regulasi ini dapat menjadi pedoman yang kukuh bagi sejumlah 

pelaku usaha di bidang pariwisata halal. 

3. Pemerintah juga diharapkan mampu mengoptimalkan fasilitas serta pelayanan 

wisata halal dalam negeri terutama di Lombok sehingga dapat bersaing secara 

global bahkan mampu menandingi keunggulan wisata-wisata konvensional 

yang sudah ada. 

 


