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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki pariwisata yang merupakan aset sebuah negara yang tidak 

ada habisnya dan juga satu sektor yang diandalkan. Indonesia juga merupakan salah 

satu negara yang memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah dengan negara lain. 

Pariwisata juga terbuktisudah memberikan kontribusi yang besar yakni sebagai 

penyumbang devisa terbesar kedua setelah gas bumi dan minyak. Didukung oleh 

sumber daya alam yang melimpah ruah, dan sumber daya manusia yang produktif, 

menjadikan Indonesia berpotensi sebagai negara tujuan wisata utama di dunia. 

Indonesia sering juga dijuluki sebagai negara seribu pulau karena merupakan 

pulau terbanyak di dunia dengan jumlah 17.504 pulau (Kemendagri, 2004). Banyak 

wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia karena ingin melihat keindahan 

alam dan kekayaan budaya Indonesia yang tersebar. Indonesia juga berbatasan 

langsung dengan Singapura dan Malaysia, yang mendatangkan sejumlah keuntungan 

untuk Indonesia di berbagai bidang ekonomi. Salah satu daerah di Indonesia yang 

mendapatkan keuntungan secara langsung adalah kota Batam. Selain itu, sebutan 

"Kota Pariwisata‟ melekat sebagai bagian dari identitas kota ini yang berkaitan 

dengan dampak organisasi pada dimensi lingkungan alam hidup maupun dimensi 

lingkungan tak hidup.  
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 Kategori dilingkungan juga meliputi dampak yang terkait dengan input seperti 

energi, air dan juga keanekaragama hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan 

dengan produk atau jasa. 

Tabel 1.1 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia 2016 

Kebangsaan Pintu Masuk Utama 

Jakarta Bali Batam Medan DIY Bintan 

Singapura 192,099 136,109 854,706 14,569 14,348 96,077 

Malaysia 302,065 178,542 191,491 115,694 48,474 14,057 

India 94,721 179,972 60,971 2,837 2,152 20,435 

Cina 328,039 965,061 34,655 7,443 2,946 54,934 

Filipina 47,669 38,280 41,748 1,359 1,198 11,448 

Lainnya 1,638,602 3,387,098 326,632 70,040 45,521 112,013 

Jumlah 2016 2,603,195 4,885,062 1,510,203 211,942 114,639 308,964 

Sumber: www.kemenpar.go.id (2017) 

 Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Batam berada diposisi ketiga 

peringkat pariwisata nasional setelah Bali dan Jakarta. Hal ini didukung oleh jarak 

Singapura yang sangat dekat hanya dengan satu jam perjalanan kapal ke Kota Batam 

dan juga tersedianya lima pelabuhan interbasional, yaitu Pelabuhan Sekupang, Batam 

Center, Waterfront, Harbour bay dan Nongsa Pura, sehingga mendukung wisatawan-

wisatawan asal Singapura untuk masuk ke Batam. 

 Menurut penelitian Palupessy (2011), menyatakan bahwa kawasan wisata 

terpadu merupakan kawasan yang memperhitungkan pusat kegiatan wisatawan,  

berbagai karakteristik dari jenis wisata dan memiliki keterkaitannya dengan jalur 

wisata, dalam hal ini di kaitkan dengan berbagai potensi wisata di Kepulauan Riau 

seperti kota Batam dan kota sekitarnya. Kawasan wisata terpadu dalam penelitian ini 
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mengintegrasikan beragam jenis dari jenis wisata yang ada di Kepulauan Riau dalam 

hal ini Pulau Batam dan sekitarnya, agar jenis wisata tersebut saling 3 mendukung 

satu sama lain sehingga nantinya dapat mendukung jenis wisata utama yang berada di 

kota Batam. Kota Batam banyak diminati wisatawan untuk sekedar refreshing, 

belanja murah, study tur, dan lain sebagainya. Dari Tabel 1.1 menunjukkan jumlah 

wisatawan mancanegara yang masuk ke Batam pada tahun 2016 dengan jumlah 

854,706 wisatawan berasal dari Singapura. Padahal, jumlah penduduk Singapura 

hanya berjumlah 5.607.280 penduduk (www.worldbank.org, 2017). Jika dihitung 

jumlah penduduk Singapura dibagi dengan wisatawan yang berasal dari Singapura 

pada tahun 2016 yang masuk ke Batam, maka sekitar 6 (enam) tahun kemudian 

semua penduduk Singapura sudah pernah berkunjung ke Batam. 

 

Gambar 1.1, Jumlah Wisatawan Singapura yang masuk ke Batam, sumber: 

www.batamkota.bps.go.id (2017). 
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 Pada Gambar 1.1, menunjukkan peningkatan pada kunjungan wisatawan yang 

berasal dari Singapura ke Batam. Hal ini tentu berhubungan dengan tingkat kepuasan 

wisatawan (Satisfaction) saat berkunjung ke Batam dan  niat berkunjung kembalinya 

(Revisit intention) sehingga Batam terus dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari 

Singapura. Oleh karena itu, peneliti akan mengidentifikasikan niat berkunjung 

kembalinya wisatawan ke Batam. 

 Penelitian ini akan mengidentifikasi niat berkunjung kembalinya wisatawatan 

yang ditinjau dari perspektif wisatawan mancanegara. Dalam penelitian Zeithaml et 

al. (2009) Revisit Intention merupakan suatu bentuk keinginan ataupun perilaku 

pelanggan untuk berkunjung kembali, dari konsumen yang positif, tinggal lebih lama 

dari perkiraan, berbelanja yang lebih banyak dari perkiraan dan juga minat perilaku 

konsumen untuk menggunakan jasa yang sama sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kepuasan wisatawan (satisfaction) terhadap pelayanan sebelumnya. Menurut Cole 

dan Scott (2004) dalam Chen dan Funk (2010) mendefinisikan revisit intention 

sebagai keinginan atau rencana konsumen untuk melakukan kunjungan kembali ke 

tempat yang sama. Oleh karena itu, maka penelitian ini hanya terbatas pada 

wisatawan mancanegara. 

 Dalam literatur niat berkunjung kembali yang dikaji dari kebutuhan gratifikasi 

(need gratification), aliran perjalanan (flow) dan persepsi resiko (risk perceived) yang 

mengkonstruk kepuasan komsumen sehingga timbulnya niat berkunjung kembalinya 

wisatawan mancanegara. Pemenuhan kebutuhan gratifikasi baik yang tak berwujud 

(intangible) yaitu jasa mempunyai sifat tak berwujud yang tidak bisa dilihat, diraba, 
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didengar, atau dicium sebelum kita beli seperti jasa, pendidikan, kesehatan dan lain-

lain serta yang berwujud (tangible) yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, 

peralatan, tampilan fisik dan lain-lain (Utari, 2010) yang dapat mempengaruhi 

kepuasan wisatawan. Aliran perjalanan yang dirasakan atau kendala yang di dapat 

saat berkunjung ke kota Batam, serta fasilitas telekomunikasi juga terdapat 

diinformasi, sehingga Kota Batam juga dapat mempengaruhi kepuasan wisatatwan 

(Chen et al., 2016), dan juga persepsi resiko yang dirasakan oleh wisatawan pada saat 

berada di destinasi dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan (Chen et al., 2016). 

 Kajian dalam literatur mengindikasi bahwa variabel kepuasan pembeli dengan 

variabel loyalitas pembeli memiliki hubungan yang signifikan positif. Hal ini juga 

menjelaskan bahwa semakin tinggi kepuasan pembeli, maka semakin tinggi juga 

loyalitas pembeli terhadap produk ataupun jasa. Loyalitas menurut kamus besar 

Indonesia adalah kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan. Pelanggan yang setia pada suatu 

merek atau jasa tertentu cenderung terkait pada merek atau jasa tersebut dan akan 

mengulangi pembelian atau penggunaan jasa tersebut lagi walaupun tersedia banyak 

alternatif lainya. 

Maka dari itu, dengan menganalisis tingkat kepuasan wisatawan diharapkan niat 

berkunjung kembalinya wisatawan ke KotaBatam dapat meningkat. Dari penjelasan 

latar belakang di atas penulis sangat tertarik dalam melakukan sebuah penelitian 

dengan mengajukan judul: Analisis Pengaruh Kebutuhan Gratifikasi, Persepsi Resiko 

dan Aliran Perjalanan terhadap Niat Berkunjung Kembalinya Wisatawan 

Mancanegara ke Kota Batam dalam penelitian ini. 
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1.2 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, adapun beberapa rumusan 

masalah penelitian ini, yakni:  

a) Apakah kebutuhan gratifikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan yang ditinjau dari perspektif wisatawan mancanegara? 

b) Apakah persepsi resiko perjalanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan yang di tinjau dari perspektif wisatawan mancanegara? 

c) Apakah aliran perjalanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan yang ditinjau dari perspektif wisatawan mancanegara? 

d) Apakah Kepuasan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap niat 

berkunjung kembalinya wisatawan yang ditinjau dari perspektif wisatawan 

mancanegara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah penelitian, adapun tujuan dalam melakukan  

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Untuk mengetahui apakah kebutuhan gratifikasi berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan wisatawan. 

b) Untuk mengetahui apakah persepsi resiko berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan wisatawan. 

c) Untuk mengetahui apakah aliran perjalanan berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan wisatawan. 
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d) Untuk mengetahui apakah tingkat kepuasan wisatawan pengaruh terhadap niat 

berkunjung kembalinya wisatawan. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Adapun beberapa manfaat dari pada penulisan ini dilaksanakan adalah: 

a) Memberikan kontribusi nyata terhadap Studi Pariwisata khususnya pada 

kajian peranan pramuwisata dalam kesuksesaan sebuah perjalanan wisata. 

b) Memberikan masukkan bagi akademisi sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang mana hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi 

akademisi sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

c) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh biro perjalanan wisatawa 

Kota Batam agar kedepannya bisa lebih baik. 

d) Menambah wawasan dan pengetahuan untuk pembaca tentang pentingnya 

pramuwisata dalam sebuah perjalanan wisata serta membangun kerangka 

dalam berpikir. 

e) Menjadi sumber informasi bagi pihak masyarakat serta instansi terkait dalam 

pengembangan industri pariwisata. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam laporan penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yang masing-masing bab 

memiliki deskripsi singkat yang terdapat ditiap-tiap bab, yakni: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab I ini penulisrmenjelaskan latar belakang tentang judul yang 

penulis pilih, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,  

dan sistematika penulisan laporan tersebut. 

 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab II penulis menjelaskan model-model penelitian yang 

terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini serta hubungan 

antar variabel, penjelasan variabel, model penelitian yang penulis 

gunakan dan juga perumusan hipotesisnya. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab III menjelaskan tentang pendekatan antar variabel dan juga 

metode-metode penelitian yang penulis dan metode analisis data 

penelitian. 

 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV penulis menjelaskan hasil pengujian data yang telah 

dikumpulkan. Hasil uji tersebut terdiri dari analisis statistik deskriptif, 

hasil data uji Outlier, Hasil Uji T besertas dengan penjelasannya.. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab v penulis menjelaskan beberapa kesimpulan yang diperoleh 

penulis, keterbatasan dalam penelitian, serta rekomendasi yang penulis 

dapatkan ataupun berikan bagi peneliti selanjutnya. 
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