
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 Latar belakang  

Pariwisata merupakan suatu kegiatan bagi seseorang dalam melakukan 

perjalanan wisata, baik itu dalam tujuan berkreasi maupun untuk bekerja. 

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia secara sadar demi 

memperoleh pelayanan terhadap wisatawan dalam suatu destinasi wisata di negara 

itu sendiri/ diluar negeri. Meliputi pediaman wisatawan dari kota lain dalam kurun 

waktu yang singkat untuk mencari suasana kepuasan yang berbeda dan beraneka 

ragam dengan apa yang pernah dialami wisatawan itu sendiri, dimana ia 

memperoleh pekerjaan tetap (Krapt et al., 1996). 

Salah satu sumber devisa terbesar di Indonesia merupakan sektor pariwisata, 

pada tahun 2013 perolehan devisa sektor pariwisata Indonesia sebesar 10,054 

miliar USD, tahun 2014 meningkat menjadi 11,166 miliar USD, tahun 2015 

menjadi 12,225 miliar USD dan pada tahun 2016 mencapai 13,568 miliar USD 

yang mana telah menempati posisi kedua setelah devisa Crude Palm Oil (CPO) 

dalam perolehan devisa negara Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018). Pada 

tahun 2019, devisa pariwisata diprediksikan akan menjadi penghasilan devisa 

utama bagi negara Indonesia yang mana perolehan devisa akan mencapai kisaran 

20 miliar USD. 

Oleh karena itu, sektor pariwisata sangat lah penting di Indonesia. Salah 

satu usaha untuk mendukung sektor pariwisata ini adalah dengan memberikan 

kemudahan mendapatkan informasi tentang pariwisata tersebut kepada wisatawan. 
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Oleh sebab itu, dibutuhkan sarana yang dapat memberikan informasi berupa 

fasililtas-fasilitas maupun sarana-sarana yang terdapat di tempat wisata tersebut. 

 

Gambar 1.1 Perolehan devisa negara Indonesia per tahun, sumber: Kementrian 

Pariwisata, 2019 

Pada saat ini, penggunaan internet sangat banyak digunakan dalam 

memberikan informasi dan mempromosikan pariwisata. Teknologi ini juga sudah 

banyak diadopsi oleh Kementrian Pariwisata Indonesia untuk mempromosikan 

sebuah destinasi wisata. Perkembangan Internet di Indonesia semakin meningkat 

sejak didukungnya infrastruktur dari segi perangkat, maupun teknologi. Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan survei yang 

menyatakan bahwa, tingkat penggunaan Internet di Indonesia sangat tinggi dan 

setiap tahunnya mengalami kenaikan pesat. Bahkan pada tahun 2017 populasi 

pengguna jaringan internet telah mencapai 54,68% dari populasi Indonesia. 
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Gambar 1.2 Stastistik pengguna internet per tahun, sumber: Website Apjii.or.id, 

2019 

Salah satu sarana yang dapat mendukung promosi pariwisata adalah media 

sosial. Berkat media sosial, masyarakat bisa berbagi banyak hal, dimulai dari 

mengunggah foto dan video mereka juga bisa membagi semua perasaan mereka 

dalam media social dan berkomuikasi secara online. Begitu pula kebiasaan para 

wisatawan yang gemar membagi kenangan, kenikmatan, kepuasan dan keindahan 

destinasi wisata yang telah mereka kunjungi tersebut kepada rekan kerja, teman 

ataupun keluarga nya di media sosial. Selain hal itu, Informasi dari teman, 

keluarga, dan wisatawan lain yang berupa cerita pengalaman perjalanan, ulasan 

umpan balik (feedback) atau komentar mengenai suatu objek/produk atau yang di 

kenal dengan istilah word of mouth. Namun, dengan berkembang nya teknologi 

saat ini calon wisatawan dapat mengakses informasi yang dibagikan melalui 

internet yang biasa dikenal dengan istilah Electronic Word-of-mouth (EWOM). 

Menurut Hennig-Thurau et al. (2004) pernyataan negatif atau positif yang dibuat 

oleh pelanggan sebelumnya tentang produk atau jasa yang dibuat dan disebarkan 
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untuk banyak orang melalui internet. EWOM memainkan peran yang semakin 

penting dalam membentuk sikap konsumen dan perilaku pembelian. Dalam 

pertumbuhan komunikasi sosial online, kata electronic word-to-mouth (EWOM) 

telah menjadi topik penting untuk bisnis dan pemasaran para peneliti (Zarrad dan 

Debabi, 2015). Hal ini kemudian dikuatkan oleh (Gretzel et al., 2008) dimana 

volume informasi EWOM secara signifikan berkorelasi dengan dampaknya pada 

perilaku konsumen. Selain itu, ditemukan bahwa itu EWOM memainkan peran 

penting dalam proses keputusan pariwisata. 

Salah satu destinasi unggulan Indonesia yang sering dikunjungi oleh 

wisatawan di Kepulauan Riau adalah Batam. Pulau Batam merupakan kota 

terbesar dan memiliki letak yang strategis di provinsi kepulauan Riau. Sebagai 

pulau yang berada dalam kawasan sijori  (Singapura, Johor, Indonesia) serta 

berada di jalur pelayaran internasional, dan memiliki wilayah yang sangat dekat 

dengan Singapura dan Malaysia. Pulau Batam merupakan salah satu destinasi 

favorit wisatawan mancanegara di kepulauan Riau.  

Pulau Batam memiliki berbagai banyak destinasi wisata yang bisa 

dikunjungi oleh wisatawan, pantai yang spektakuler maupun sebuah tempat 

bersejarah dan objek wisata yang menarik yang menawarkan peluang bagi 

wisatawan untuk bisa menikmati surfing dan bertualang, tetapi juga ideal untuk 

bersantai dan kesehatan, serta merupakan kawasan perdagangan bebas. Kondisi 

tersebut memberikan daya tarik tersendiri bagi pulau Batam dalam kaitannya 

dengan wisata untuk tujuan bisnis dan tujuan-tujuan wisata lainnya. 
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Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keinginan melakukan perjalanan 

dalam memutuskan perjalanan wisata. Salah satunya yaitu EWOM. Pengaruh 

EWOM berbeda-beda, akan tetapi yang umum terjadi adalah informasi yang 

berasal dari EWOM akan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 

yang akan diambil oleh calon wisatawan dalam mengambil keputusan berwisata. 

Pemerintah Batam menggunakan media sosial berupa Website, Facebook, dan 

Instagram sebagai salah satu media promosinya. 

Berdasarkan fenomena – fenomena yang tertera di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh EWOM 

Terhadap Sikap Turis Mancanegara dan Keinginan Melakukan Perjalanan 

ke Kota Batam Sebagai Sebuah Destinasi” untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh yang diberikan oleh EWOM terhadap sikap turis mancanegara dan 

keinginan melakukan perjalanan ke kota Batam. 

1.2 Pertanyaan Penelitian  

Adapun beberapa pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah Electronic word-of-mouth (EWOM) berpengaruh terhadap sikap turis 

(tourists’ attitudes) mancanegara terhadap Kota Batam sebagai sebuah 

destinasi? 

b. Apakah EWOM berpengaruh terhadap keinginan turis mancanegara 

melakukan perjalanan (travel intentions) ke Kota Batam? 

c. Apakah sikap turis mancanegara berpengaruh  terhadap keinginan melakukan 

perjalanan ke Kota Batam sebagai sebuah destinasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka 

tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 

a. Pengaruh EWOM terhadap sikap turis mancanegara terhadap Kota Batam 

sebagai destinasi. 

b. Pengaruh EWOM  terhadap keinginan melakukan perjalanan ke Kota Batam 

sebagai sebuah destinasi. 

c. Pengaruh sikap turis mancanegara terhadap keinginan melakukan perjalanan 

ke Kota Batam sebagai sebuah destinasi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Batam sebagai informasi ataupun bahan masukan untuk pengembangan pariwisata 

di Kota Batam sehingga mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat, 

pemerintah dan negara. Kegunaan bagi penelitian selanjutnya hasil dari penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan/referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab 1 ini merupakan bagian pertama dalam laporan penelitian yang berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab 2 ini terdapat uraian mengenai teori serta hasil-hasil penelitian yang 

relevan dengan masalah yang akan diteliti, penjelasan model penelitian-penelitian 

terdahulu, hubungan antar variabel, model penelitian dan perumusan hipotesis. 

Hasil olahan teori dan penelitian tersebut dijadikan sebagai landasan teoritis 

penelitian dan dapat dijadikan landasan dalam penentuan metode penelitian, 

instrumen serta teknik analisis yang akan digunakan untuk merumuskan 

kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan. Bab ini juga berisi kerangka 

pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan alur pemikiran peneliti tentang 

variabel penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab 3 ini menjelaskan mengenai metode penelitian, objek penelitian, teknik 

pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

mengenai pengaruh EWOM terhadap sikap turis mancanegara dan keinginan 

melakukan perjalanan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 ini menjelaskan secara rinci tentang pembahasan Pengaruh EWOM 

terhadap sikap turis mancanegara dan keinginan melakukan perjalanan ke Kota 

Batam sebagai sebuah destinasi yang berisi hasil uji data dengan analisis statistik 

deskriptif, uji validitas, uji realibilitas, uji outlier, dan uji asumsi klasik hingga 

penjelasan hasil dari hipotesis yang diuji serta data-data yang dikumpulkan dan 

diolah menjadi informasi untuk mendapatkan solusi. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab 5 berisi bagian penutup dari kesimpulan penelitian mengenai analisis 

hasil temuan yang diperoleh dan pembahasan bab -bab sebelumnya, keterbatasan 

pada penelitian, rekomendasi dan implikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang di analisis, dan supaya 

bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 

 

 
Universitas Internasional Batam 

 

Cindy Kurniawaty. Analisis Pengaruh EWOM terhadap Sikap Turis Mancanegara dan Keinginan Melakukan Perjalanan ke 
Kota Batam sebagai Destinasi 
UIB Repository©2019 




