
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan 

sebagai salah satu pendapatan daerah. Jika sektor pariwisata dikembangkan di 

suatu daerah maka akan memberikan banyak manfaat. Seperti terciptanya 

lapangan kerja, meningkatkan pembangunan daerah dan lain sebagainya. Hal 

tersebut sejalan dengan yang tercantum pada UU No. 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan 

ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan 

berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan 

dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk 

rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Kemenpar.go.id, 

2009). 

Salah satu provinsi yang sedang terus menggali potensi sektor 

pariwisatanya adalah Kepulauan Riau. Menurut Abnur sebagai Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Menpan-RB,  tidak ada 

salahnya jika pariwisata di Kepulauan Riau digenjot dalam rangka peningkatan 

perekonomian. Hal tersebut karena Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan 

yang memiliki banyak kelebihan. Mulai dari wisata bahari, budaya, hingga adat-

istiadatnya serta alam yang juga sangat menakjubkan (kompas.com, 2017). 

Kota Batam adalah salah satu kota yang termasuk dalam Provinsi 

Kepulauan Riau. Batam  merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki 
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keanekaragaman objek dan salah satu destinasi di Indonesia yang paling populer 

di kalangan wisatawan (viva.co.id, 2017).  Selain itu, Batam juga merupakan kota 

tujuan wisata favorit wisatawan selain dari Lombok dan Bali. Hal ini tentu saja 

harus diimbangi dengan adanya ketersediaan akomodasi untuk memfasilitasi 

wisatawan yang datang. Akomodasi yang dimaksud dapat berupa salah satunya 

adalah resort.Pertumbuhan akomodasi penginapan tersebut semakin kuat 

perannya dikarenakan banyaknya kunjungan wisatawan lokal serta mancanegara 

ke berbagai resort diIndonesia (www.bps.go.id, 2014) 

Perusahaan  jasa seperti hotel resort dapat dikatakan berhasil jika jasa 

yang diberikan kepada konsumennya telah memenuhi atau melebihi dari yang 

diharapkan. Oleh karena itu perusahaan jasa hotel atau resort harus berusaha 

menanggapi keinginan dari konsumennya dan terus meningkatkan kualitas 

pelayanan, yang dapat membentuk sebuah kepuasan konsumen, yang pada 

akhirnya akan menimbulkan loyalitas dari konsumendengan cara membandingkan 

jasa yang mereka harapkan dan jasa yang mereka terima. Hal ini sejalan dengan 

yang disampaikan oleh Kotler dan Keller (2009) bahwa kualitas pelayanan 

dibangun atas dua faktor, yaitu persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang 

diterima (perceived service) dan layanan yang sesungguhnya diharapkan 

(expected service). 

Peningkatan kualitas pelayanan dapat membuat konsumen merasa puas 

dan melakukan kunjungan kembali pada sebuah hotel atau resort ((Makanyeza & 

Chikaze, 2017). Namun selain dari itu, image yang dibentuk dari perusahaan juga 

berperan penting. Image perusahaan akan dikatakan baik jika pendapat dari 
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konsumen yang sudah menginap memberikan kesan positif. Baik itu untuk dirinya 

sendiri atau akan disampaikan ke pada pihak lainnya. Salah satu kesan positif 

tersebut dapat terbentuk dari pengalaman konsumen setelah menginap di hotel 

atau resort tertentu. Semakin baik konsumen melihat perusahaan jasa tersebut 

maka akan semakin loyal juga mereka terhadap produk atau jasa yang ditawarkan 

(Makanyeza & Chikaze, 2017) . Hal yang membedakan resort dan hotel adalah 

berbagai fasilitas pribadi yang ditawarkan. Misalnya resort menawarkan fasilitas 

kolam berenang pribadi, private beach, kamar tidur yang dilengkapi oleh ruang 

tamu serta dapur dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas tersebut yang akan 

membuat konsumen lebih memilihresort dibandingkan hotel. Karena konsumen 

akan cenderung lebih merasa seperti tinggal di rumah sendiri dengan fasilitas yang 

lengkap. Setelah konsumen merasakan bahwa pelayanan yang diberikan serta 

yang mereka harapkan tersampaikan dengan baik dan image dari perusahaan 

tersebut juga terlihat baik, maka kepuasan pelanggan akan terbentuk dengan baik. 

Semakin merasa puas konsumen tersebut, maka akan semakin setia dia terhadap 

satu merek perusahaan (Makanyeza & Chikaze, 2017). 

Biasanya konsumen yang ingin memilih akomodasi  resort akan mencari 

referensi dari berbagai sumber. Salah satunya adalah melalui website-website 

penginapandi internet. Ulasan-ulasan pengunjung yang sudah merasakan 

pelayanan resort tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan. Semakin 

banyak ulasan dari pengunjung maka kita dapat mengetahui seberapa baik tingkat 

kepuasan konsumen terhadap resort tersebut. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Rating dan Ulasan Pengunjung pada Resort di Batam 

Sumber: www.TripAdvisor.co.id (2018) 

Selain dari ulasan, pengunjung biasanya akan tertarik dengan hasil dari 

pencarian paling atas atau rating teratas di sebuah website penginapan. Rating 

tersebut akan menunjukan seberapa sering sebuah resort dicari oleh pengunjung 

halaman website. Semakin atas rating sebuah resort maka dengan kata lain 

semakin banyak yang mengenal resort tersebut. 

Bagi semua bidang usaha, konsumen merupakan sesuatu yang penting. 

Khususnya resort sebagai bidang usaha jasa yang harus selalu dapat 

memperlakukan konsumen mereka dengan pemberian pelayanan terbaik. 

Konsumen yang merasa puas akan membentuk pandangan positif tentang resort  

tersebut dan kemudian akan bersikap loyal. Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Customer Loyalty pada Resort di Batam”. 

 

No. Nama 

Resort 

Jumlah 

Rating (5/5) 

Jumlah 

Ulasan 

1 Montigo Resort Nongsa 4,5/5 2.240 

2 Harris Resort Batam Waterfront 4/5 1.592 

3 Turi Beach Resort 4/5 1.260 

4 Holiday Inn Resort Batam 3,5/5 871 

5 KTM Resort Batam 3,5/5 371 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini ada 

sebagai berikut: 

a. Apakah Service Quality memiliki pengaruh positif secara langsung 

terhadap Customer Loyalty? 

b. Apakah Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif secara langsung 

terhadap Customer Loyalty? 

c. Apakah Corporate Image memiliki pengaruh positif secara langsung 

terhadap Customer Loyalty? 

d. Apakah Service Quality dapat mempengaruhi Customer Loyalty dengan 

Customer Satisfaction sebagai variable intervening?  

e. Apakah Service Quality dapat mempengaruhi Customer Loyalty  dengan 

Corporate Image sebagai variable intervening? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh positif secara langsung pada Service 

Quality terhadap Customer Loyalty. 

b. Untuk mengetahui pengaruh positif secara langsung padaCustomer 

Satisfaction terhadap Customer Loyalty. 

c. Untuk mengetahui pengaruh positif secara langsung pada Corporate 

Image terhadap Customer Loyalty. 
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d. Untuk mengetahui pengaruh Service Quality terhadap Customer 

Loyalty  dengan Customer Satisfaction sebagai variable intervening. 

e. Untuk mengetahui pengaruh Service Quality terhadap Customer 

Loyalty  dengan Corporate Image sebagai variable intervening. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Manajemen Resort 

Penelitian diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi 

pihak resort untuk meningkatkan faktor-faktor yang menciptakan 

Customer Loyalty (Loyalitas Merek). 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pembelajaran 

terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen 

terhadap merek tertentu. 

c. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti 

lain yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait Customer 

Loyalty. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran  

mengenai keseluruhan penelitian. Sistematika pembahasan dari penelitain ini 

adalah sebagai berikut: 

Universitas Internasional Batam 
Bella Wijaya, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Customer Loyalty pada Resort di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



7 
 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang 

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitianserta 

sistematika pembahasan. 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

independen terhadap variabel Customer Loyalty sebagai variabel 

dependen serta metode yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesisdengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, uji 

kualitas data dan pengujian hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. 
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