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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan yang punya bentuk kegiatan wisata dan dapat dibantu 

oleh aneka macam-macam aktivitas serta pelayan yang melakukan maupun 

dikembangkan oleh masyarakat, negara dan daerah. Pariwisata juga dapat 

memberi manfaat, salah satu manfaat meningkatkan sumber devisa negara, 

pemerataan dan pengembangan ekonomi daerah dan juga dapat mengurangi 

pengangguran. 

Pariwisata Indonesia banyak kunjungan oleh wisatawan mancanegara 

dengan pertumbuhan jumlah dalam kunjungan wisatawan mancanegara yang 

semakin baik, seiring jalan dengan tren-tren pariwisata internasional yang 

semakin bagus dan meningkat. Membuktikan pariwisata Indonesia itu adalah 

salah satu destinasi yang primadona dan memberikan udara segar untuk para 

pelaku di industri pariwisata. 

Perkembangan industri pariwisata Indonesia mengalami pasang surut 

sebagai akibat adanya perubahan ekonomi global. Selain itu perubahan ekonomi 

global, faktor dari dalam negeri, seperti politik, bencana alam, krisis ekonomi dan 

berjangkit wabah penyakit juga memberi pengaruh bagi perkembangan industri 

pariwisata Indonesia. Dengan adanya peningkatan pariwisata dunia, berbagai 

negara turut menikmati dampak dari peningkatan tersebut, terutama pada periode 

tahun 1990-1996. Krisis ekonomi yang mendatang Indonesia sejak tahun 1997 

memberi pengaruh terhadap penurunan jumlah kunjungan wisatawan 
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mancanegara, tetapi industri pariwisata mulai membangkit lagi memasuki era 

tahun 2000-an. Data WTO mencatat dampaknya krisis global yang muncul pada 

bulan oktober 2008 mengakibatkan penurun pada pertumbuhan pariwisata dunia. 

Selama bulan januari sampai dengan april 2008 pertumbuhan pariwisata Eropa 

turun 10,4%, pertumbuhan pariwisata kawasan pasifik turun 6,1%, pertumbuhan 

pariwisata Amerika turun 5,4% dan pertumbuhan pariwisata Timur Tengah turun 

18,1%. Sebaliknya, pertumbuhan pariwisata Afrika mengalami peningkatan 

sebesar 3,1%, pariwisata Asia tumbuh 1,2% dan pertumbuhan pariwisata 

Indonesia meningkat 1,5%. Pada tingkat ASEAN, pertumbuhan pariwisata 

Malaysia naik 4,4%, pertumbuhan pariwisata Filipina naik 0,18% dan 

partumbuhan pariwisata Indonesia dapat kenaikan 1,38% sedangkan negara-

negara lainnya ditingkat ASEAN mengalami penurunan pertumbuhan. 

Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara ke 

Indonesia pada hotel jaringan. 

Tabel 1.1 

Jumlah wisatawan mancanegara pada hotel bintang menurut provinsi, tahun 

2013-2017 (Ribuan) 

Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017 

Aceh 7.00 11.80 13.00 24.34 24.59 
Sumatera Utara 292.30 453.20 263.10 311.48 314.78 
Sumatera Barat 59.00 63.80 38.00 81.27 75.86 

R i a u 64.60 88.70 25.90 33.13 35.19 
J a m b i 1.30 2.10 4.90 4.05 7.89 

Sumatera Selatan 17.30 48.40 13.20 12.42 14.27 
Bengkulu 0.90 0.80 0.60 1.42 1.07 
Lampung 35.40 17.90 4.60 11.27 9.00 

Kep Bangka Belitung 2.00 2.60 3.30 10.35 13.17 
Kepulauan Riau 1,490.20 1,439.70 1,329.00 1,294.27 1,631.31 
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Tabel 1.1 

Lanjutan 

DKI Jakarta 1,114.80 1,222.70 1,873.80 1,862.32 1,879.44 
Jawa Barat 310.00 333.00 629.30 507.08 516.94 

Jawa Tengah 131.30 120.90 104.90 107.17 140.70 
DI Yogyakarta 190.20 202.80 190.10 313.12 317.93 

Jawa Timur 181.20 232.00 249.90 269.88 287.27 
Banten 357.50 174.50 351.20 287.72 437.11 
B a l i 4,802.70 5,293.50 5,337.80 5,701.70 5,973.98 

Nusa Tenggara Barat 117.70 220.40 154.20 285.95 317.10 
Nusa Tenggara Timur 19.80 22.60 25.00 48.27 49.79 

Kalimantan Barat 30.50 18.40 24.90 31.36 35.56 
Kalimantan Tengah 29.90 3.20 4.10 9.31 7.69 
Kalimantan Selatan 7.60 8.30 11.60 13.04 13.10 
Kalimantan Timur 54.30 52.40 39.20 38.33 37.62 
Kalimantan Utara - - 1.30 1.89 2.86 

Sulawesi Utara 17.30 43.70 12.50 61.77 128.53 
Sulawesi Tengah 0.90 1.30 1.80 3.80 3.86 
Sulawesi Selatan 87.20 66.10 66.90 106.82 109.07 

Sulawesi Tenggara 3.80 5.80 5.10 3.96 3.21 
Gorontalo 0.50 0.40 0.50 3.84 5.24 

Sulawesi Barat - - 0.10 0.64 0.87 
M a l u k u 4.80 16.50 66.90 6.17 6.45 

Maluku Utara 1.90 0.30 0.30 1.12 0.53 
Papua Barat 1.90 2.70 4.80 4.58 7.38 

P a p u a 64.90 14.20 17.90 12.87 10.89 

Indonesia 9,500.70 10,184.70 10,869.70 11,466.72 12,414.94

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 

 Pada tabel 1.1, terdapat perubahan yang efektif dan bagus dari jumlah 

kunjungan tamu mancanegara ke Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017. Jumlah wisatawan mancanegara pada hotel bintang sebesar 9,500,700 juta 

pada tahun 2013 meningkat menjadi 12,414,940 juta pada tahun 2017. 

Hotel merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang jasa untuk 

mencari laba keuntungan melalu dari pelayanan kepada tamu yang nginap seperti 

tata graha, front office, food & beverage, rekreasi dan MICE. Salah satu bentuk 
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akomodasi dalam bidang pariwisata yang peran penting. Dalam perkembangan 

hotel jaringan maupun hotel bintang khususnya di bali, sudah sangat baik dan segi 

fasilitas maupun pelayanan. Untuk fasilitas yang baik dan lengkap akan 

memberikan kepuasan kepada wisatawan yang menginap pada hotel tersebut.  

Dalam waktu terakhir merek telah menjadi peran penting untuk bangun 

antara hubungan dengan konsumen ada keberhasilan bisnis jangka panjang bisa 

tercapai. Pada saat ini, sikap skeptis dan keraguan konsumen terhadap suatu 

merek disebabkan oleh krisis ekonomi global dan menurunnya nilai iklan atau 

media terhadap suatu merek. Identifikasi konsumen terhadap loyalitas merek atau 

identifikasi merek pelanggan mengacu pada pandangan individu terhadap merek 

tertentu. Peran identifikasi merek pelanggan akan mempengaruhi perilaku 

konsumen dengan merek atau nama tersebut. 

Salah satu alasan utama untuk meningkatkan kepentingan penelitian 

adalah bahwa penelitian dapat memeriksa identifikasi merek pelanggan untuk 

merek hotel akhir yang lebih tinggi, dimana pelanggan asosiasi dengan merek 

berkaitan dengan konsep individu. Salah satu alasan yang lebih sentral untuk 

kepentingan peningkatan ini, karena gagasan bahwa berbagai perusahaan 

perhotelan mengalami kesulitan dalam meningkatkan pasar mereka karena 

tingkat pertumbuhan yang lambat, meningkatnya persaingan internasional, 

pertumbuhan penduduk penurunan, matang dan kelebihan pasukan pasar. Oleh 

karena itu, perusahaan-perusahaan dalam konteks ini menjadi lebih tertarik 

dalam menjaga dan mempertahankan pelanggan mereka sebagai manfaat 

muncul jelas. Ketika pelanggan menjadi setia, mereka bersedia untuk 
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membayar lebih, membeli lebih banyak dan merekomendasikan lain. Namun 

pengembangan loyalitas antara pelanggan menandakan sebuah tantangan untuk 

perusahaan perhotelan karena beralih perhotelan pemasuk dapat menandai 

resiko karena sulit untuk menilai evaluasi pelanggan sebelum dikonsumsi. Jadi 

dalam pencarian mereka untuk meningkatkan pelanggan setia mereka, 

perusahaan berusaha untuk memajukan lama hubungan dengan pelanggan, 

memuaskan mereka berbagai keinginan dan kebutuhan. Dengan bunga ini 

disempurnakan dalam hubungan dengan pelanggan, telah menjadi lebih jelas 

bahwa perhotelan teori dan praktek mungkin menggabungkan loyalitas merek 

sebagai membangun utama dalam hubungan dan mungkin termasuk para 

pendahulunya. Oleh karena itu, merek perhotelan perusahaan telah menarik 

banyak perhatian ilmiah. 

Sebagai subjek membangun loyalitas merek telah eksplorasi secara 

ekstensif, sebelumnya studi kebanyakan difokuskan pada penyelidikan kunci 

konsep pemasaran yang berfungsi sebagai kesetiaan sebelumnya, seperti 

kepuasan pelanggan, kepercayaan, rasa kualitas layanan, komitmen, 

komunikasi, keterlibatan pelanggan dan rasa nilai. Meskipun di atas kesimpulan 

dari studi ini secara ekstensif berkontribusi pada pemahaman hadir bagaimana 

kesetiaan dapat dikembangkan dari perspektif pelanggan, para peneliti telah 

memberikan sedikit bunga untuk pembentukan loyalitas merek dari perspektif 

identitas sosial, bahwa penelitian merekomendasikan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih luas tentang hubungan merek pelanggan. 
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Selain itu, studi empiris terkait sebelumnya pada identifikasi merek 

pelanggan sebagian besar telah memeriksa produk atau layanan, beberapa di 

antaranya memiliki tingkat ekstrim makna simbolis dan mendorong keterlibatan 

emosi dan komitmen, misalnya dalam konteks mobil, kosmetik dan tim 

olahraga. Sedangkan penawaran layanan hotel tidak dianggap simbolis untuk 

produk ini, Layanan identifikasi kontinum merekomendasikan bahwa 

pelanggan memajukan tingkat menengah identifikasi terhadap hotel jasa. Selain 

itu, perluasan baru merek hotel dan espousal luas branding strategi di sektor 

hotel, membutuhkan pemahaman yang unggul identifikasi merek pelanggan 

dalam mengembangkan merek pelanggan yang kuat hubungan. Wawasan ini 

sangat penting, karena identifikasi merek pelanggan menandakan psikologis 

yang kuat lampiran ke merek yang memiliki potensi untuk menjadi jangka 

panjang dan menunjukkan perilaku masa depan. 

Namun penelitian kurang menggabungkan faktor identitas sosial 

misalnya: identifikasi dengan dua variabel pertukaran sosial seperti, 

kepercayaan dan kepuasan dalam menjelaskan kesetiaan. Demikian pula, 

penelitian langka terintegrasi variabel identitas sosial seperti, identifikasi 

dengan dua variabel pertukaran sosial seperti, kepercayaan pelanggan dan 

komitmen dalam menjelaskan kesetiaan. Lebih lanjut merek sastra biasanya 

fokus pada konsep kesetiaan merek dan umumnya kurang pada konsep 

komitmen yang digabungkan dalam hubungan pemasaran sastra. Meskipun 

hubungan antara identifikasi merek pelanggan dan kepuasan saat ini telah diakui 

sebagai salah satu kunci membangun hubungan pelanggan merek, studi empiris 
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yang menggabungkan kedua konstruksi adalah mencukupi. Oleh karena itu 

kajian pustaka menunjukkan sejumlah studi yang menggabungkan identitas 

sosial dengan faktor-faktor sosial asing untuk membenarkan loyalitas merek 

hotel yang kurang. Dengan kata lain literatur pengeluaran perhatian yang cukup 

bagi sosial identifikasi pendahulunya identifikasi merek pelanggan untuk 

loyalitas merek dan tidak sejauh termasuk kedalam kerangka kerja yang 

didirikan secara bersamaan dalam model terisolasi seperti, kepercayaan, 

komitmen dan kepuasan. Penulis menganggap bahwa dengan menggabungkan 

kedua pendekatan identitas yaitu sosial dan layanan dinamika. Penelitian ini 

akan memberikan kontribusi untuk memahami proses psikologis yang 

dihubungkan dengan loyalitas merek dalam cara yang lebih baik. 

Berdasarkan data-data diatas bahwa perlunya peningkatan identifikasi 

merek pelanggan terhadap loyalitas merek. Maka penulis tertarik mengambil 

penelitian dengan judul “Analisa Hubungan Antara Identifikasi Merek 

Pelanggan, Kepercayaan Merek, Kepuasan Pelanggan, Komitmen 

Pelanggan terhadap Loyalitas Merek di Hotel Chain Indonesia” 

1.2  Pertanyaan Penelitian 

Beberapa pertanyaan penelitian dibawah ini yang untuk identifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

a. Apakah identifikasi merek pelanggan memiliki hasil signifikan positif 

terhadap komitmen pelanggan?  

b. Apakah identifikasi merek pelanggan memiliki hasil signifikan positif 

terhadap kepuasan pelanggan? 
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c. Apakah identifikasi merek pelanggan memiliki hasil signifikan positif 

terhadap kepercayaan merek? 

d. Apakah identifikasi merek pelanggan memiliki hasil signifikan positif 

terhadap loyalitas merek? 

e. Apakah kepuasan pelanggan memiliki hasil signifikan positif terhadap 

komitmen pelanggan? 

f. Apakah kepercayaan merek memiliki hasil signifikan positif terhadap 

komitmen pelanggan? 

g. Apakah kepuasan pelanggan memiliki hasil signifikan positif terhadap 

kepercayaan merek? 

h. Apakah komitmen pelanggan memiliki hasil signifikan positif terhadap 

loyalitas merek? 

i. Apakah kepuasan pelanggan memiliki hasil signifikan positif terhadap 

loyalitas merek? 

j. Apakah kepercayaan merek memiliki hasil signifikan positif terhadap 

loyalitas merek? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian   

1.3.1  Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:  

a. Pengaruh identifikasi merek pelanggan mempunyai hasil positif terhadap 

komitmen pelanggan. 

b. Pengaruh identifikasi merek pelanggan mempunyai hasil positif terhadap 

kepuasan pelanggan. 
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c. Pengaruh identifikasi merek pelanggan mempunyai hasil positif terhadap 

kepercayaan merek. 

d. Pengaruh identifikasi merek pelanggan mempunyai hasil positif terhadap 

loyalitas merek. 

e. Pengaruh kepuasan pelanggan mempunyai hasil positif terhadap komitmen 

pelanggan. 

f. Pengaruh kepercayaan merek mempunyai hasil positif terhadap komitmen 

pelanggan. 

g. Pengaruh kepuasan pelanggan mempunyai hasil positif terhadap 

kepercayaan merek. 

h. Pengaruh komitmen pelanggan mempunyai hasil positif terhadap loyalitas 

merek. 

i. Pengaruh kepuasan pelanggan mempunyai hasil positif terhadap loyalitas 

merek. 

j. Pengaruh kepercayaan merek mempunyai hasil positif terhadap loyalitas 

merek. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam manfaat penelitian ini dapat memberikan hasil yang dimiliki oleh 

pihak, yaitu: 

a. Bagi Peneliti  

Dapat memberikan peran penting dan memperluas wawasan dalam ilmu 

pengetahuan peneliti dibidangnya dan untuk sebagai panduan teori-teori yang 

melalukan keadaan sebenarnya dalam mempraktek. 
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b.  Bagi Perusahaan  

Dapat memberikan tambahan informasi maupun pemikiran dalam bahan 

sumber yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengembangkan kualitas 

pelatihan yang akan datang. 

c. Bagi Pihak Lain  

Dalam hasil ini bisa membuat penelitian sumber daya manusia yang akan 

datang lebih banyak pengetahuan dan sumber-sumber wawasan untuk dijadikan 

refrensi. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, agar peneliti lebih mengerti dalam 

sistematika pembahasan ini, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini meinformasikan tentang dalam latar belakang, tujuan dan 

manfaat, permasalahan maupun sistematika pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pada bab kerangka dan perumusan ini memberitahukan tentang tinjauan 

pustaka, hubungan antara variabel dan rumusan hipotesis.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menyajikan informasi mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan 

data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menghasilkan suatu analisis data, pengumpulan data 

observasi dan hasil pengujian hipotesis. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI DAN   

IMPLIKASI MANAJERIAL 

 Pada bab ini menyajikan informasi mengenai kesimpulan dari 

keseluruhan bab, keterbatasan dan saran yang merupakan pernyataan 

yang diambil dari hasil analisa dan pembahasan penelitian dan 

rekomendasi yang disarankan agar dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti pada masa yang akan datang. 
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