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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia merupakan aset sebuah negara yang tidak ada 

habisnya dan juga satu sektor yang sangat diandalkan. Indonesia Negara yang 

memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah dengan negara lain. Terbukti bahwa 

Pariwisata sangat memberikan kontribusi yang besar yakni sebagai penyumbang 

devisa terbesar kedua setelah gas bumi dan minyak. Dengan banyaknya sumber 

daya alam yang melimpah ruah, dan sumber daya manusia yang produktif negara 

Indonesia berpotensi menjadikan tujuan wisata utama di dunia. 

Sebagai negara seribu kepulauan Indonesia merupakan pulau terbanyak di 

dunia dengan jumlah 17.504 pulau ( Kemendagri, 2004 ). Indonesia banyak di 

kunjungi wisatawan mancanegara karena keindahan alam dan kekayaan budaya 

Indonesia yang mempesona. Singapura dan Malaysia juga berbatasan langsung 

dengan Indonesia, dan menjadikan keuntungan untuk Indonesia di berbagai sektor 

ekonomi. Suatu keuntungan daerah di Indonesia yang menjadi sebutan Kota 

Pariwisata adalah kota Batam. Identitas kota ini berkaitan dengan dampak 

organsasi pada dimensi lingkungan alam hidup ataupun lingkungan dimensi tidak 

hidup. 

Dampak yang terkait yang meliputi kategori dilingkungan dengan input 

seperti energi, air dan juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan faktor yang 

berpengaruh dengan jasa atau produk. 
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Tabel 1.1 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia 2016 

Kebangsaan Pintu Masuk Utama 

Jakarta Bali Batam Medan DIY  

Singapura 192,099 136,109 854,706 14,569 14,348  

Malaysia 302,065 178,542 191,491 115,694 48,474  

India 94,721 179,972 60,971 2,837 2,152  

Cina 328,039 965,061 34,655 7,443 2,946  

Filipina 47,669 38,280 41,748 1,359 1,198  

Lainnya 1,638,602 3,387,098 326,632 70,040 45,521  

Jumlah 2016 2,603,195 4,885,062 1,510,203 211,942 114,639  

Sumber: Kementerian, 2017. 

 

Pada Tabel 1.1 bahwa kota Batam menunjukkan di peringkat ketiga sebagai 

pariwisata nasional setelah Bali dan Jakarta. Dengan jarak yang cukup dekat 

dengan Negara Singapura hanya menempuh satu jam, dan Malaysia menempuh 

dua jam, perjalanan menggunakan kapal dari kota Batam dan juga adanya lima 

pelabuhan Internasional, yaitu Pelabuhan Batam Center, Sekupang, Harbour bay, 

Nongsa pura dan Waterfront. Dan itu yang mempermudah dan mendukung 

wisatawan asal Singapura dan Malaysia untuk berkunjung ke Batam. 

Menurut penelitian palupessy (2011), menyatakan bahwasannya kawasan 

wisata terpadu merupakan suatu kawasan pusat kegiatan wisatawan, bermacam 

karakteristik dari jenis wisata dan memiliki suatu hubungan dengan jalur wisata, 

potensi wisata yang dapat dikaitkan dengan  di kepulauan riau seperti kota Batam 

dan sekitarnya. Batam menjadi kunjungan wisatawan yang sangat diminati untuk 

study tur, refreshing, shopping dan lain sebagainya. Daftar wisatawan dari Tabel 

1.1 bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang telah masuk di kota Batam pada 

tahun 2016 sekitar 56,5 % dengan total berjumlah 854.706 yang sangat banyak 

wisatawan dari Singapura. Sedangkan total keseluruhan penduduk singapura 

Agus Wirahadi Kusuma. Analisis Pengaruh Pengalaman Wisatawan Antara Kebutuhan Gratifikasi dan Suatu 
Aliran Perjalanan Terhadap Niat Berkunjung Kembali Wisatawan ke Kota Batam 
UIB Repository ©2019 



3 
 

 Universitas Internasional Batam 

berkisaran 5.607.280. Penduduk singapura bila dihitung menunjukkan semua 

warga negara singapura akan berkunjung terus ke kota Batam. 

Pada Gambar 1.1 , mengartikan kunjungan yang di lakukan wisatawan 

singapura ke kota Batam. Dengan tingkat faktor kepuasan wisatawan berkunjung 

ke kota Batam, niat bekunjung datang kembali wisatawan. Ini menjadikan bahwa 

Kota Batam akan terus di kunjungi oleh wisatawan asal Singapura. Maka dari itu 

peneliti akan identifikasi yang dimaksud niat berkunjung kembalinya wisatawan. 

Menurut Kaplanidou dan Vogt ( 2007 ) dalam suatu perjalanan wisata, 

destinasi yang harus terlebih dahulu dapat dinikmati oleh setiap wisatawan 

melalui tingkat kepuasan perjalanan wisata. Bentuk arti kepuasan yang dapat 

dirasakan akan menciptakan suatu magnet atau daya Tarik berkunjung kembalinya 

wisatawan. Oleh karena itu kita dapat artikan dengan semakin tinggi tingkat 

kepuasan wisatawan, maka semakin tinggi juga wisatawan niat untuk berkunjung 

kembali untuk kedepannya, serta secara tidak langsung mereka juga akan 

merekomendasikan kepada orang lain. 

Niat berkunjung kembali dan kebutuhan gratifikasi, perjalanan dan resiko 

persepsi suatu bentuk tahap dari kepuasan konsumen dengan itu timbulnya niat 

berkunjung kembali wisatawan. Yang memenuhi bentuk dari gratifikasi baik yang 

tidak berwujud (intangible) suatu sifat tidak berwujud tidak bias diraba, dilihat, 

dicium, atau di dengar sebelum kita seperti jasa, kesehatan, pendidikan dan yang 

lain lain serta yang berwujud (tangible) suatu bukti fisik seperti peralatan alat 

kerja atau tulis, pegawai, fasilitas dan lain-lain. 
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Variabel ini mengidentifikasi bahwa kepuasan pembeli dengan loyalitas 

menunjukkan hubungan yang sangat siginifikan positif. Semakin tinggi kepuasan 

pembeli, maka semakin tinggi juga loyalitas pembeli ke suatu produk ataupun 

jasa. Definisi yang dapat dikutip menurut kamus besar Indonesia adalah kesetiaan, 

ketaatan dan kepatuhan. Suatu konsumen atau pelanggan yang setia pada suatu 

merek produk atau jasa akan lebih cenderung terkait pada merek atau jasa tersebut 

dan akan berulang kembali menggunakan suatu produk atau jasa tersebut 

walaupun adanya ketersediaan alternatif yang lain. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, suatu tingkat kepuasan wisatawan 

berkunjung kembali ke Kota Batam, penulis termotivasi melakukan sebuah 

penelitian dengan judul : “ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN 

WISATAWAN ANTARA KEBUTUHAN GRATIFIKASI DAN SUATU 

ALIRAN PERJALANAN TERHADAP NIAT BERKUNJUNG KEMBALI 

WISATAWAN MANCANEGARA KE KOTA BATAM”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut ini : 

1. Apakah kebutuhan gratifikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan yang ditinjau dari perspektif wisatawan mancanegara? 

2. Apakah persepsi resiko perjalanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan yang di tinjau dari perspektif wisatawan mancanegara? 

3. Apakah aliran perjalanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan yang ditinjau dari perspektif wisatawan mancanegara? 
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4. Apakah Kepuasan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap niat berkunjung 

kembalinya wisatawan yang ditinjau dari perspektif wisatawan mancanegara? 

1.3 Tujuan Penelitan 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Suatu dampak gratifikasi yang berpengaruh terhadap wisatawan berkunjung 

kembali. 

2. Suatu resiko yang berpengaruh terhadap wisatawan  berkunjung kembali. 

3. Suatu arus perjalanan yang berpengaruh terhadap wisatawan berkujung 

kembali. 

4. Suatu pengaruh tingkat kepuasan terhadap wisatawan berkunjung kembali. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang penulis tujukan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dinas Pariwisata Kota Batam  

Sangat memberikan manfaat dan keuntungan untuk Dinas Pariwisata Kota 

Batam agar mengetahui hal-hal apa saja yang harus dikembangkan untuk 

wisatawan, agar pariwisata dapat dijadikan sebagai faktor pemasukan 

pengembangan wisata di Kota Batam sehingga hasilnya akan berdampak dan 

bermanfaat kepada masyarakat sekitar, dan pemerintah. 
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2. Akademik 

Diharapkan dapat memberikan suatu dorongan kepada akademik untuk 

menjadi referensi dan manfaat penelitian kedepannya tentang pengembangan 

kota Batam selanjutnya. 

3. Bagi Dinas Pariwisata 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi dinas pariwisata 

untuk mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia khususnya perhotelan 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan para wiraswasta dan membuka 

lapangan kerja bagi masyarakat. 

4. Bagi Universitas dan Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak universitas 

dan mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap 

variabel yang terkait, sehingga akan berguna untuk perkembangan pariwisata 

di Indonesia untuk masa yang akan datang. 

5. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai beberapa aspek yang memengaruhi niat untuk membeli khususnya 

di industri pariwisata. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan pembagian secara 

umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan 

laporan penelitian ini. Pembagian ini terdiri dari lima bab, yaitu :  
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab I ini penulis menjelaskan latar belakang tentang judul yang 

penulis pilih, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

dan sistematika penulisan laporan tersebut. 

BAB II  : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pada bab II penulis menjelaskan model-model penelitian yang 

terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini serta hubungan 

antar variabel, penjelasan variabel, model penelitian yang penulis 

gunakan dan juga perumusan hipotesisnya. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab III menjelaskan tentang pendekatan antar variabel dan juga 

metode-metode penelitian yang penulis dan metode analisis data 

penelitian. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV penulis menjelaskan hasil pengujian data yang telah 

dikumpulkan. Hasil uji tersebut terdiri dari analisis statistik 

deskriptif, hasil data uji Outlier, Hasil Uji T besertas dengan 

penjelasannya. 

BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab v penulis menjelaskan beberapa kesimpulan yang diperoleh 

penulis, keterbatasan dalam penelitian, serta rekomendasi yang 

penulis dapatkan ataupun berikan bagi peneliti selanjutnya. 
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