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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan pariwisata di Indonesia semakin berkembang pesat seiring 

berjalannya waktu. Hal ini pun memicu pembangunan jasa-jasa pariwisata untuk 

mendukung kegiatan para wisatawan yaitu salah satunya akomodasi. Akomodasi 

merupakan fasilitas penginapan yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti hotel. Hotel 

digunakan sebagai tempat tinggal sementara untuk wisatawan, yang tersedianya 

fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan tamu yang diberlakukan aturan yang berlangsung 

dalam menawarkan jasa penginapan, makanan, keamanan dan penjagaan atas barang 

milik tamu (Prabowo dan Suryo, 2002).  

Bisnis pariwisata di Indonesia yang berkembang secara pesat dari tahun ke 

tahun karena Indonesia mempunyai kekayaan alam dan budaya yang sangat indah. 

Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat hunian kamar hotel tahun 2015 adalah 53.04%, 

2016 adalah 53,74%, 2017 adalah 55,83%. Dapat dilihat dari tingkat hunian hotel di 

Indonesia pada tahun 2007 hingga 2014 sebelumnya pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan Tingkat Hunian Tamu Hotel 2007 - 2014 

Sumber: BNI Tourism Report 2011 

Di Kepulauan Riau yaitu Kota Batam dimana merupakan Kota yang masuk 

dalam peringkat 3, dimana banyaknya wisatawan yang berkunjung selain Bali di 

peringkat 1 dan Jakarta di peringkat 2, dan terlihat dari berkembang pesatnya industri 

pariwisatanya, seperti banyaknya bangunan hotel-hotel dapat dilihat dari statistik tahun 

2016-2017 pada gambar 1.2. 
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Gambar 1.2 Statistik Tingkat Hunian Hotel di Kota Batam 

Sumber : Kemenpar 2018 

Wisatawan yang memilih untuk tinggal di sebuah hotel akan memikirkan 

persepsi nilai dan citra dari hotel tersebut dimana persepsi nilai dan citra tersebut akan 

sangat berpengaruh terhadap niat perilaku dari calon tamu hotel tersebut. Tamu hotel 

lokal akan memikirkan dimanakah tempat rekreasi dan penginapan yang layak serta 

para pebisnis yang menginap atau menetap di Kota Batam. 

Berdasarkan gambaran umum diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti pengaruh antara persepsi nilai, citra, kondisi lingkungan, tata bangunan, 

dekorasi bangunan, tanda simbol, kesenangan, dan niat perilaku oleh tamu hotel. Untuk 

membatasi masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka penulis hanya akan 

membahas industri perhotelan yang ada di Kota Batam, khususnya untuk niat perilaku. 
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Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Analisis Hubungan terhadap  Persepsi 

Nilai, Citra, Kondisi Lingkungan, Tata Bangunan, Dekorasi Bangunan, Tanda 

Simbol, Kesenangan dan Niat Perilaku oleh Tamu Hotel di Kota Batam”. 

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni: 

a) Apakah persepsi nilai memiliki pengaruh terhadap kesenangan? 

b) Apakah persepsi nilai terhadap niat perilaku? 

c) Apakah citra memiliki pengaruh terhadap kesenangan? 

d) Apakah citra memiliki pengaruh terhadap niat perilaku? 

e) Apakah kondisi lingkungan memiliki pengaruh terhadap kesenangan? 

f) Apakah kondisi lingkungan memiliki pengaruh terhadap niat perilaku? 

g) Apakah tata bangunan memiliki pengaruh terhadap kesenangan? 

h) Apakah tata bangunan memiliki pengaruh terhadap niat perilaku? 

i) Apakah dekorasi bangunan memiliki pengaruh terhadap kesenangan? 

j) Apakah dekorasi bangunan memiliki pengaruh terhadap niat perilaku? 

k) Apakah tanda simbol memiliki pengaruh terhadap kesenangan? 

l) Apakah tanda simbol memiliki pengaruh terhadap niat perilaku? 

m) Apakah kesenangan memiliki pengaruh terhadap niat perilaku? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui: 

a) Pengaruh persepsi nilai terhadap kesenangan. 

b) Pengaruh persepsi nilai terhadap niatt perilaku. 

c) Pengaruh citra terhadap kesenangan. 

d) Pengaruh citra terhadap niat perilaku. 

e) Pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesenangan. 

f) Pengaruh kondisi lingkungan terhadap niat perilaku. 

g) Pengaruh tata bangunan terhadap kesenangan. 

h) Pengaruh tata bangunan terhadap niat perilaku. 

i) Pegaruh dekorasi bangunan terhadap kesenangan. 

j) Pengaruh dekorasi bangunan terhadap niat perilaku. 

k) Pengaruh tanda simbol terhadap kesenangan. 

l) Pengaruh tanda simbol terhadap niat perilaku. 

m) Pengaruh kesenangan terhadap niat perilaku. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Selain penelitian ini memiliki tujuan, maka penelitian ini pun mempunyai 

manfaat  yakni: 
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1. Bagi industri perhotelan 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai hasil refrensi dalam menaikkan 

keputusan pembelian dalam segi pelayanan, nilai persepsi, loyalitas dan 

nilai kelayakan terhadap merek serta persepsi dari hotel tersebut. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Peneliti mampu menambah keyakinan untuk mengetahui suatu masalah 

yang akan diteliti. 

b. Peneliti mampu memberikan rekomendasi terhadap objek yang diteliti. 

3. Bagi mahasiswa 

a. Untuk mengetahui bagaimana minat perilaku mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian di industri perhotelan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini dikategorikan menjadi masing-masing 

bab ialah:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab I, penulis akan menceritakan latar belakang dalam melakukan 

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat melakukan 

penelitian maupun penulisan secara bertahap dalam laporan ini. 
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BAB II   KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab II, penulis akan membahas penelitian-penelitian serupa yang 

pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, literatur yang mendukung 

penelitian yang penulis lakukan, model penelitian yang digunakan serta 

merumuskan hipotesis untuk penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III penulis akan membahas rancangan penelitian, objek 

penelitian yang meliputi populasi, target populasi, sampel maupun 

teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel penelitian 

serta pengukurannya, teknik pengumpulan data dan metode analisa data 

yang terdiri dari uji statistik deskriptif kuisioner, uji kualitas data (uji 

validitas, uji reliabilitas serta uji outlier), uji asumsi klasik (uji 

normalitas, uji multikolienaritas serta uji heterokedastisitas) dan uji 

hipotesis (uji F, uji t, serta uji koefisien determinasi) 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV akan diuraikan hasil pengujuian data yang telah 

dikumpulkan meliputi statistik deskriptif kuisioner, uji kualitas data (uji 

validitas, uji reliabilitas serta uji outlier), uji asumsi klasik (uji 

normalitas, uji multikolienaritas serta uji heterokedastisitas) dan  uji 

hipotesis (uji F, uji t, serta uji koefisien determinasi) 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab V, penulis membahas tentang hasil rangkuman dari seluruh 

penelitian serta hasil analisis data yang sudah dilakukan, keterbatasan 

penulis yang mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian ini serta 

rekomendasi yang disarankan penulis agar dapat memberikan faedah 

bagi peneliti pada masa yang akan datang.  
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