
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan 

perjalanan atau traveling untuk para tourist, pelancong. Pariwissta didalam 

kehidupan bukan sesuatu hal yang baru, tetapi pariwisata sudah ada sejak zaman 

peradaban manusia. Pariwisata merupakan suatu alat dalam membangkit manusia 

yang bermoral dan sehat dengan memberikan keseimbangan sifat-sifat emosional 

pada manusia. Pariwisata merupakan perjalanan atau traveling dari satu tempat 

ketempat yang lainnya yang hanya bersifat sementara dan biasanya dilakukan 

secara perorangan atau kelompok, sebagai cara untuk mencari keserasian atau 

keseimbangan dan kebahagiaan dalam lingkungan yang berdimensi budaya, 

sosial, ilmu dan alam (Kodhyat, 1998). Sedangkan wisatawan adalah seseorang 

yang ingin melakukan sebuah perjalanan atau traveling ketempat yang lain yang 

berbeda dan jauh dari tempat tinggal dan bukan untuk alasan bekerja, hanya ingin 

menghabiskan waktu menyegarkan fikiran, bersantai, dan untuk melepaskan diri 

dari rutinitas sehari-hari (Kusumaningrum, 2009). 

Setiap daerah atau provinsi yang ada di seleuruh Indonesia memiliki 

berbagai ragam atau macam potensi wisata yang dimiliki, itu disebabkan oleh 

kondisi alam disetiap daerah atau provinsi di Indonesia berbeda-beda. Cara untuk 

mengelola potensi wisata tersebut pun berbeda-beda setiap daerah atau 

provinsinya. Daya tarik daerah wisata harus mampu menarik wisatawan untuk 
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berkunjung kedaerah tersebut. Ada beberapa syarat untuk menjadikan daerah atau 

provinsi sebagai kawasan wisata, yaitu harus mempunyai apa yang disebut “what 

to see”, “what to do”, “what to buy”. Artinya suatu daerah atau provinsi harus 

memiliki suatu obyek wisata atau aktraksi wisata yang berbeda dengan daerah 

atau provinsi yang lainnya dan mempunyai segala fasilitas yang lengkap dan 

memadai yang membuat para wisatawan betah untuk berlibur. Selain itu juga 

harus memilki tempat untuk berbelanja bagi para wisatawan seperti souvenir atau 

kerajinan tangan yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. 

Kota Batam adalah kota yang berada diantara perairan Selat Malaka dan 

Selat Singapura. Kota Batam merupakan pulau besar yang memiliki 329 pulau 

yang mengelilingi Kota Batam. Hal ini membuat Kota Batam sebagai 

perdagangan dan pemerintahan, Kota Batam juga sebagai pusat pariwisata yang 

menjadi perhatian para wisatawan lokal maupun mancanegara, pariwisata Kota 

Batam banyak menawarkan hal yang dapat dikembangkan menjadi potensi 

pariwisata yang layak untuk dipasarkan kepada khalayak masyarakat Indonesia 

maupun mancanegara. 

Kota Batam mempunyai berbagai ragam atau berbagai macam obyek wisata 

yang bisa dinikmati baik wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah, maupun 

wisata buatan. Wisata bahari adalah sebuah tempat rekreasi yang memberikan 

kenikmatan keindahan dan keunikan di pesisir pantai dan kelautan. Jenis rekreasi 

wisata bahari ini cukup banyak terdapat di daerah Kota Batam yang bisa dinikmati 

bersama keluarga dan teman-teman, salah satu tempat obyek wisata yang terkenal 

dan sering dikunjungin wisatawan lokal yaitu Pantai Vio-Vio, Pantai Mirota, 
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Pantai Melayu Barelang, Pantai Nongsa Batam, Camp Vietnam Batam, dan 

Ocarina Park. Dengan adanya obyek wisata ini para wisatawan lokal dapat 

berwisata atau rekreasi di daerahnya sendiri tanpa harus keluar kota atau keluar 

negeri untuk berwisata dengan perjalanan waktu yang tidak terlalu lama 

ditempuh.  

  Tabel 1.1 

  Jumlah Penduduk Batam Tahun 2016 

 
Kecamatan 

2016 
Penduduk Kota Batam (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 
Belakang Padang 9.673 9.556 19.229 

Bulang 5.246 4.678 9.924 
Galang 8.412 7.311 15.723 

Sungai Beduk 37.185 49.506 86.691 
Sagulung 43.048 43.145 86.193 
Nongsa 131.131 111.224 242.355 

Batam Kota 90.546 82.915 173.479 
Sekupang 33.362 29.771 63.133 
Batu Aji 33.983 31.352 65.335 

Lubuk Baja 121.954 121.998 243.952 
Batu Ampar 63.757 60.408 124.165 
Bengkong 53.023 53.197 106.22 

Kota Batam 631.338 605.061 1.236.399 
 Sumber :  www.batamkota.bps.go.id  (2018) 

Pada Tabel 1.1 menunjukan bahwa penduduk Kota Batam pada tahun 

(2016) jumlah jiwanya 1.236.399 jiwa, jumlah penduduk laki-laki dari semua 

kecamatan lebih tinggi yaitu 631.338 jiwa dibandingkan jumlah penduduk 

perempuan dari semua kecamatan lebih rendah yaitu 605.061 jiwa. Kecamatan 

Nongsa untuk jumlah penduduk laki-lakinya lebih tinggi yaitu 131.131 jiwa, 

sedangkan untuk jumlah penduduk perempuan lebih tinggi jumlah penduduknya 

di Kecamatan Lubuk Baja yaitu 121.998 jiwa. Hal ini berhubungan dengan niat 
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rekomendasi (intention to recommend) sehingga obyek wisata yang ada di Kota 

Batam dikunjungin terus-menerus oleh wisatawan lokal, penelitian ini akan 

mengidentifikasi niat rekomendasi terhadap obyek wisata di Kota Batam. 

Penelitian ini akan mengidentifikasi niat rekomendasi yang ditinjau dari 

perspektif wisatawan lokal. Niat rekomendasi dari wisatawan lokal sangat 

dianggap penting karena berhubungan dengan dukungan mereka terhadap 

perkembangan pariwisata di daerah yang mereka tempati (Prayag et al., 2015). 

Oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat wisatawan lokal dalam terbatasan 

niat rekomendasi. 

Menanggapi penelitian pariwisata (Bosque & Martin, 2008; Chen & Phou, 

2013) mengembangkan model integratif, penelitian ini memiliki sebuah tujuan 

utama yaitu untuk menguji atau mengetahui hubungan antara emosi wisatawan, 

citra secara keseluruhan, kepuasan dan niat untuk merekomendasikan. 

Memperluas teorisasi saat ini dan sesuai dengan penelitian dalam pemasaran 

(Allen et al., 1992; Nyer, 1997; Yu & Dean, 2001) studi ini menunjukkan 

kekuatan prediksi emosi dalam model perilaku wisata. Secara khusus, kerangka 

kerja integratif yang diusulkan memungkinkan identifikasi hubungan antara, 

tanggapan emosional spesifik dan persepsi gambaran keseluruhan, persepsi 

gambaran keseluruhan dan kepuasan wisatawan, persepsi gambaran keseluruhan 

dan niat untuk merekomendasikan. Hasil mengkonfirmasi bahwa emosi spesifik 

adalah predictor signifikan dari sikap dan hasil perilaku. 

Untuk mengkaji lebih dalam model niat rekomendasi obyek wisata di Kota 

Batam yang berhubungan dengan komponen kegembiraan, kesukaan, kejutan 

  Universitas Internasional Batam 

Novita Sari, Analisa Hubungan Antara Pengalaman Emosional Wisatawan, Keseluruhan Citra Yang Diterima, Kepuasan, 
Dan Keinginan Untuk Merekomendasi Obyek Wisata Di Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018 



5 
 

positif, gambaran kesuluruhan yang diterima dan kepuasan yang digunakan untuk 

memprediksi niat rekomendasi dari persepsi wisatawan lokal. Penulis melakukan 

penelitian ang berjudul “Analisa Hubungan Antara Pengalaman Emosional 

Wisatawan, Keseluruhan Citra yang diterima, Kepuasan, dan Keinginan 

untuk Merekomendasikan Obyek Wisata di Kota Batam” yang ditinjau dari 

persepsi wisatawan lokal. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah 

dijelaskan di latar belakang, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Apakah rasa gembira berpengaruh terhadap citra keseluruhan? 

b. Apakah rasa suka berpengaruh terhadap citra keseluruhan? 

c. Apakah rasa kejutan postif berpengaruh terhadap citra keseluruhan? 

d. Apakah rasa gembira berpengaruh terhadap kepuasan? 

e. Apakah rasa suka berpengaruh terhadap kepuasan? 

f. Apakah rasa kejutan positif berpengaruh terhadap kepuasan? 

g. Apakah citra keseluruhan berpengaruh terhadap kepuasan? 

h. Apakah citra keseluruhan berpengaruh kepada niat rekomendasi? 

i. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap niat rekomendasi? 
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1.3       Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari melakukan penelitian ini untuk menguji atau mengetahui 

penagalaman emosional wisatawan, citra keseluruhan yang diterima, dan keingan 

untuk merekomendasikan obyek wisata di Kota Batam, yaitu: 

a. Untuk mengetahui pengaruh rasa gembira terhadap citra keseluruhan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh rasa suka terhadap citra keseluruhan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh rasa kejutan positif terhadap citra keseluruhan. 

d. Untuk mengetahui pengaruh rasa gembira terhadap kepuasan. 

e. Untuk mengetahui pengaruh rasa suka terhadap kepuasan. 

f. Untuk mengetahui penagruh rasa kejutan positif terhadap kepuasan. 

g. Untuk mengetahui pengaruh citra keseluruhan terhadap kepuasan. 

h. Untuk mengetahui pengaruh citra keseluruhan terhadap niat rekomendasi. 

i. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap niat rekomendasi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari melakukan penelitian ini untuk mengetahui manfaat bagi 

pemerintah, bagi pengelola obyek wisata di Kota Batam, bagi mahasiswa/I, yaitu: 

a. Bagi Pemerintah 

Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memberikan kepuasan 

terhadap wisatawan lokal dan dapat memberikan pengalaman emosional yang 

baik terhadap wisatawan lokal sehingga dapat mendorong wisatawan untuk 

merekomendasikan obyek wisata yang ada di Kota Batam.  
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b. Bagi Pengelolah Obyek Wisata di Kota Batam 

Dapat memberikan informasi dan gambaran faktor-faktor yang dapat 

mendorong wisatawan lokal untuk merekomendasi dan berkunjung kembali ke 

obyek wisata di Kota Batam, sehingga pengelolah obyek wisata di Kota Batam 

dapat atau mampu memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan atau keinginan 

dari wisatawan. 

c. Bagi Mahsiswa/I 

Dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa/I yang ingin melakukan 

penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi dan diharapkan hasil penelitian 

ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai niat rekomendasi. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan sebuah 

gambaran yang mengenai isi dari pembahasan setiap bab, sistematika 

pembahasan ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan atas penyusunan penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN MASALAH 

Bab ini terdiri dari penjelasan dari penelitian sebelumnya, 

hubungan antar variabel serta model yang mendasari penelitian 

sampai pada perumusan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan, yang terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data penelitian. Metode 

analisis data terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji outlier, uji 

asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan, analisis 

statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji outlier, uji 

asumsi klasik serta penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang 

diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan bab-bab sebelumnya, 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, serta 

rekomendasi yang disarankan agar dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti pada masa yang akan datang. 
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