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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di dalam sebuah negara terdapat sektor-sektor perekonomian yang berperan 

penting bagi ekonomi. Salah satunya yaitu sektor pariwisata yang dimana 

merupakan sektor yang dapat menguntungkan bagi banyak pihak. Berkembangnya 

pariwisata akan mendorongnya sektor lainnya seperti berkembangnya ekonomi 

negara, membuka lapangan kerja mengurangi pengganguran, dan juga bisa menarik 

investor dari luar negeri.  

Menurut Meyer (2009) pariwisata merupakan kegiatan melakukan 

perjalanan dengan tujuan mencari kepuasan, mendapatkan kenikmatan menunaikan 

tugas, mengetahui seseuatu, menjelajah tempat baru, memperbaiki kesehatan dan 

lain lain. Kepariwisataan merupakan salah satu sektor utama yang mendukung 

perekonomian di Kepualaun Riau, Indonesia. Setelah Bali dan Jakarta, Kota Batam 

merupakan akses kepariwistawaan ketiga di Indonesia, 2,26 juta orang atau sektor 

25,5% dari jumlah1 pelancong di Indonesia masuk melalui Batam (Berita Wisata 

Utama, 2016). 

Batam merupakan kota yang amat strategis karena dekat dengan Singapura 

dan Malaysia. Letak geografis Batam yang dekat dengan negara tetangga, sangat 

menguntungkan bagi kota Batam karena banyak pelancong yang berlabuh ke kota 

Batam. Selain bidang pariwisata, kota Batam juga dikenal dengan sektor industri 

sehingga ramai masyarakat luar yang datang untuk mencoba mencari pekerjaan di 

Batam. Oleh karena itu, kota Batam akrab dikenal sebagai tempat berlabuh dan 
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sebagai kota industri. Kota Batam memiliki beragam objek wisata yang ditawarkan 

seperti, wisata alam, wisata religi dan wisata kuliner. Semakin banyak potensi 

wisata yang ditawaran maka semakin banyak juga potensi yang diperoleh sehingga 

kota ini dapat menjadi alternatif dalam menelusuri pengetahun, hiburan, serta 

pengalaman baru. Kota Batam sudah sempurna sebagai tujuan wisata. Oleh karena 

itu upaya dalam mempromosikan pariwisata kota Batam harus terus dilakukan guna 

meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Batam. 

Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Batam mengadakan 17 event 

berskala internasional di Batam sepanjang 2017 hingga 2018 ini. Adapun beberapa 

event internasional yang sudah mulai seperti event Regata, Batam Jazz Fashion, 

Tour de Barelang, Kenduri Seni Melayu dan Lainnya. Sejumlah event itu 

diharapkan dapat mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Batam. Event yang 

dilaksanakan sangat menarik karena ada puluhan perwakilan negara bisa 

berpatisipasi di event ini. Keunggulan wisata yang ditawarkan oleh kota Batam 

berbagai macam seperti wisata bawah laut, mengunjungi tempat tempat bersejarah 

dan juga resort yang indah dan nyaman untuk menghabiskan waktu liburan yang 

tenang bersama keluarga. Tidak sekedar kota yang dikenal tanah melayu dan slogan 

“Batam Kota Madani” ini hendak mengintroduksi dirinya kota religius dengan 

destinasi wisata religi yang ditawarkan.  

Kota Batam berada di jalur pelayaran bebas internasional sehingga 

menyebabkan barang impor-ekspor tidak dikenakan pajak menjadi barang yang 

memiliki harga relatif murah dibandingkan di tempat lainnya. Sehingga kota Batam 

menjadi pusat perbelanjaan yang menjual barang barang kebutuhan dan barang 
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impor dengan harga yang sangat terjangkau, maka tidak heran banyak wisatawan 

sering berbelanja kebutuhannya di kota Batam. Mayoritas wisatawan yang sering 

liburan dan berbelanja di kota Batam berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia 

dan Singapura. Kedua negara tersebut tercatat memiliki wisatawan paling banyak 

dibandingkan negara lain yang sering berkunjung ke kota Batam. 

Menurut Batam City.Com (2017) kota Batam dengan jumlah penduduk 

yang sekitar 1,1 juta jiwa memiliki tempat penginapan lebih dari 50.000 kamar 

hotel dan resort yang bertambah terus dari tahun ke tahun karena banyaknya 

pengunjung yang datang dari berbagai mancanegara sehingga kota Batam setiap 

tahunnya selalu ada penambahan 10-18 hotel baru mulai dari non-bintang hingga 

hotel atau resort berbintang juga semakin bertambah. Kepulauan merupakan contoh 

tempat tujuan yang menawarkan ragam wisata keunikan tersendiri yang berlainan 

dengan wisata pada umumnya karena letak geografisnya yang istimewa. Pulau 

Batam memiliki beranekaragam jenis pelancongan, yang menjadi magnet untuk 

pengunjung dan membuat kota Batam menapakkan kaki di peringkat ketiga dalam 

kepariwisataan nasional. 

Menurut Palupessy (2012) menyatakan bahwa kawasan wisata terpadu 

adalah kawasan yang mempertimbangkan pusat-pusat kegiatan wisatawan, 

karateristik dari jenis wisata dan mempunyai keterkaitan dengan jalur wisata, dalam 

hal ini dikaitkan dengan potensi wisata yang di miliki oleh Kepualauan Riau dalam 

pulau Batam dan sekitarnya. Kondisi ini dapat terbukti dengan adanya peningkatan 

jumlah pelancong yang berkunjung ke kota Batam dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 

menunjukan bahwa jumlah wisatawan mulai meningkat pada tahun 2012 sampai 
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tahun 2014 yang didapatkan dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Batam. 

Tabel 1.1 

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Batam Februari 2018 
 

No Asal Negara Jumlah 

1 Singapura 44,03 % 

2 Malaysia 13,35 % 

3 China 10,86 % 

4 Korea Selatan 5,62 % 

5 India  3,29 % 

6 Lainnya 22,86 % 

Sumber: BPS Kepulauan Riau (2018) 

 
 Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2018) jumlah 

tamu asing yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Februari 2018 

mencapai 205.964 kunjungan, dan mengalami kenaikan 31,20 persen dibandingkan 

pada bulan sebelumnya, dimana pada Januari 2018 ada sebanyak 156,986 

kunjungan. Jika dipadankan dengan Februari 2017, pada Februari 2018 kedatangan 

tamu asing meningkat, yaitu sebesar 53,15 persen. Tamu asing yang berkunjung ke 

Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari-Februari 2018 dimonopoli oleh 

Singapura dengan persentase sebesar 44,03 persen dari total jumlah tamu asing 

pada Januari-Febuari 2018. Secara kumulatif, Januari – Februari 2018 jumlah 

kedatangan tamu asing ke Provinsi Kepulauan Riau mencapai 362.950 kunjungan 

atau naik 15,11 persen dibandingkan jumlah kedatangan tamu asing pada periode 

yang sama tahun sebelumnya berjumlah 315.301 kunjungan. Pada bulan Februari 

2018, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di provinsi Kepulauan 

Riau mencapai rata-rata 58,78 persen atau naik 9,79 poin daripada TPK pada 

Januari 2018 yang sebesar 48,99 persen. Rata-rata durasi bermalam tamu asing dan 
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tamu domestik pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan 

Februari 2018 adalah 1,96 hari atau turun 0,19 poin dibandingkan dengan rata-rata 

durasi bermalam tamu pada Januari 2018.     

 Hal ini menunjukan pariwisata Batam masih memiliki nilai yang dapat 

menarik pengunjung sekitarnya dan juga negara negara lainnya. Sehingga sangat 

penting bagi pariwisata Batam untuk memahami elemen apa yang menentukan atau 

menarik wisatawan untuk tetap ingin mengunjungi pulau Batam sebagai destinasi 

liburan  mereka. Batam masih perlu meningkatkan di sektor pariwisata agar dapat 

memotivasi para wisatawan mancanegara guna daya meningkatkan sektor 

pariwisata juga dapat menciptakan peluang sangat menguntungkan bagi sektor 

ekonomi. Sehingga perlu adanya pendekatan untuk memastikan bahwa pengunjung 

benar benar tertarik terhadap pariwisata yang ditawarkan oleh kota Batam, ini 

merupakan investasi yang menguntungkan dan bersifat jangka panjang agar dapat 

berjalan dengan baik pendekatan ini dibutuhkan prediktor yang baik agar 

mengetahui perilaku perilaku para wisatawan, teori ini menghubungkan sikap 

(Attitude), kehendak(Intention), dan perilaku (behavior). Jika ingin mengetahui niat 

orang tersebut. Namun, pertimbangan seseorang dilatarbelakangi oleh alasan yang 

berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak) yaitu mempertimbangkan sesuatu 

yang dianggap lebih bernilai daripada biasanya. Kehendak(Intention) biasanya 

ditentukan oleh sikap dan norma subyektif. Menurut Choi dan Kim (2013) 

fasilitas yang dialokasikan oleh firma akan membentuk suatu perilaku atau proses 

berkunjung kembali (revisit intention) sementara itu kepuasaan konsumen 

bersinggungan dengan pengalaman dan pemahaman nilai yang didapatkan atau 
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dirasakan pelanggan dalam melakukan kunjungan, sehingga apabila konsumen 

merasakan puas akan produk atau jasa yang ditawarkan, maka konsumen akan 

memiliki kesan nilai yang positif dan berdampak pada perilaku mengunjungi tujuan 

ulang oleh pelanggan. Menurut Baker dan Crompton (2012) memaparkan bahwa 

revisit intention adalah kemungkinan wisatawan untuk mengulangi aktivitas atau 

berkunjung ulang ke suatu destinasi.  

Menurut Sarwon (2009) sikap atau (Attitude) adalah sebutan yang 

menyatakan rasa senang atau tidak, ataupun perasaan netral dari seseorang terhadap 

suatu objek. Objek tersebut dapat berupa barang, insiden keadaan dan kondisi, 

orang orang atau kelompok, jika yang lahir itu adalah perasaan yang senang, Maka 

disebut sikap positif dan juga sebaliknya bila perasaan tidak senang maka disebut 

sikap negatif. Kalau tidak menimbulkan rasa apa-apa berarti disebut sikap netral. 

 Menurut Djaali (2008) sikap adalah kecondongan untuk berbuat berkaitan 

dengan objek tertentu. Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri atau 

cara merasakan, jalan pikiran dan perilaku. Menurut Jogiyanto (2008) Subjective 

Norm manusia yakin akan kebanyakan referensi yang mendorong mereka untuk 

mencoba, menaati dan berpikir seharus melakukan suatu perilaku. Subjective Norm 

diidentifikasikan sebagai persepsi pemikiran pribadi tentang tekanan sosial untuk 

melakukan suatu perilaku. Subjective Norm ditentukan kombinasi antara belief 

individu tentang kesetujuan dan tidak kesetujuan orang lain yang penting bagi 

individu terhadap suatu perilaku. 

Menurut Christanti (2008) Perceived Behavioral Control setiap pribadi 

memiliki kontrol penuh terhadap kepribadian yang ingin diungkapkan dan 
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ditambahkan, Perceived Behavioral Control sangat berpengaruh artinya saat rasa 

kepercayaan diri individu sedang dalam kondisi yang rendah. Perilaku didasarkan 

oleh faktor kehendak yang menyangkut keputusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku. Yang mempengaruhi bentuk sifat untuk melakukan 

suatu perilaku adalah proses dalam mempertimbangkan yang dilakukan. 

Mengingatkan kemampuan dalam memprediksi tujuan wisatawan untuk 

mengunjungi tempat liburan menurut Horng et al., (2012) Ideal Social ialah salah 

satu aspek pokok yang dapat memotivasi dan pengaruh tujuan wisatawan terhadap 

destinasi yang dituju. Selain itu konsep dari Ideal Social sebagai faktor yang 

memberikan wawasan berkaitan yang dapat mempengaruhi wisatawan untuk 

mengunjungi tujuan, secara khusus konsep Ideal Social memainkan peran penting 

dalam menentukan berapa lama tujuan wisatawan akan mengunjungi tempat 

tersebut ( Yang et al., 2009). 

Destination Familiarity menurut (Belch, 2009) mengatakan bahwa 

Familiarity berarti receiver telah memiliki pengetahuan terhadap objek tersebut. 

Objek yang dikenal baik oleh konsumen mempengaruhi keyakinan konsumen yang 

dapat menentukan keinginan untuk menggunakan atau mendapati objek tersebut. 

Hal ini didasarkan bahwa pengunjung dengan kebangsaan yang berbeda dapat 

merasakan destinasi yang sama secara berbeda karena mengacu Destination 

Familiarity yang dibangun oleh pengunjung tersebut. Kaitan dengan dunia 

pariwisata, keputusan pembelian diasumsikan sebagai keputusan berkunjung 

sehingga teori mengenai keputusan juga dapat digunakan dalam niat berkunjung 

kembali. Secara umum, konsumen melakukan keputusan pembelian dengan 
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membeli merek yang paling disukai (Koetler & Armstrong, 2008) mendefinisikan 

keputusan pembelian menggambarkan opsi konsumen yang jatuh pada produk 

tertentu dimana produk atau jasa tersebut melambangkan produk atau jasa yang 

dipilih dari beragam opsi yang ada. Penelitian untuk sinyal loyalitas pelanggan yang 

berniat berkunjung kembali atau Intention to Visit diteliti secara ektensif dalam 

pariwisata karena memikat pelanggan baru lebih mahal biayanya daripada menjaga 

pelanggan yang sudah ada. 

Oleh karena itu, maka penulis memutuskan ingin meneliti tentang “Analisis 

Pengaruh Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Destination 

Familiarity, dan Ideal Social yang mempengaruhi Short Stay dan Long Stay 

Wisatawan terhadap Intention to Visit Kota Batam”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bersumber pada latar belakang penelitian diatas, maka rumusan 

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1) Apakah Attiude memiliki pengaruh positif Short stay dan Long stay 

terhadap Intention to Visit? 

2) Apakah Subjective Norm memiliki pengaruh positif  Short Stay dan Long 

Stay terhadap Intention to Visit? 

3) Apakah Perceived Behavioral Control memiliki pengaruh positif terhadap 

short stay dan long stay terhadap Intention to Visit? 
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4) Apakah Ideal Social memiliki pengaruh positif terhadap Short Stay dan 

Long stay terhadap Intention to Visit? 

5) Apakah Destination Familiarity memiliki pengaruh positif terhadap Short 

Stay dan Long Stay terhadap Intention to Visit? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang sudah disimpulkan adapun maksud dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Untuk mengetahui apakah Attitude memiliki pengaruh positif Short Stay dan 

Long Stay terhadap Intention to Visit? 

2) Untuk mengetahui apakah Subjective memiliki pengaruh positif Short Stay 

dan Long Stay terhadap Intention to Visit? 

3) Untuk mengetahui apakah Perceived Behavioral Control memiliki 

pengaruh positif Short Stay dan Long Stay terhadap Intention to Visit? 

4) Untuk mengetahui apakah Ideal Social memiliki pengaruh positif Short Stay 

dan Long Stay terhadap Intention to Visit? 

5) Untuk mengetahui apakah Destination Familiarity memiliki pengaruh 

positif Short Stay dan Long Stay terhadap Intention to Visit? 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, harapan manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Perguruan Tinggi, riset ini dapat menambah informasi, pengetahuan 

dan perbendaharaan kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Internasional Batam 

2.  Bagi Perusahaan, semoga dapat mempelajari dan menemukan potensial 

yang dapat menguntungkan sektor ekonomi dan pariwisata serta dapat 

membantu para perusahaan agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. 

3.  Bagi Peneliti lain, riset ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman 

serta referensi bagi rekan mahasiswa dan peneliti lainnya yang ingin 

melanjutkan penelitian ini. 

 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan, maka perancangan sistematika 

pembahasan disusun sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini dijelaskan latar belakang, permasalahan, rumusan 

masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan 
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BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini terdapat konsep konsep teoritis yang digunakan sebagai 

landasan untuk menanggapi masalah variabel independen yaitu 

Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, 

Destination Familiarity dan Ideal Social terhadap Intention to Visit 

sebagai variabel, dependen yang dipengaruhi serta teknik yang 

digunakan dalam analisis data      

  

BAB III: METODE PENELITIAN       

Pada bab ini membahas tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi variabel operasional variabel, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menceritakan tentang hasil analisis yaitu menguji 

hipotesis dengan mengulas hasil yang di uji dari statistik deskriptif 

dari kuesioner yang telah disebarkan uji kualitas data dan juga 

pengujian hipotesis 

BAB V: KESIMPULAN 

Di dalam Bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

hasil pembahasan yang sudah diteliti, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan juga rekomendasi bagi peneliti selanjuntnya. 
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