BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
Dunia pariwisata adalah sebuah kegiatan perjalanan yang memiliki
sistem yang sudah dirancang, ruang lingkup yang di sudah di tentukan,
serta ada beberapa macam komponen serta beberapa macam proses.
Sistem dunia pariwisata adalah sitem yang bersifat cukup khusus
contohnya, berbentuk jasa seseorang, serta adanya pendukungan dari
beberapa sistem pariwisata lainnya, contohnya adanya sistem lingkungan
hidup, budaya sekitar, sosial serta religi. Pariwisata juga merupakan
perpindahan seseorang dalam jangka sementara waktu ke suatu tempat
destinasi, berpergian ke luar tempat dari biasa mereka tinggali dan
melakukan perkerjaan atau kegiatan setiap harinya atau aktifitas didaerah
destinasi dengan adanya bentuk fasilitas untuk memenuhi kebutuhan
biasanya.
Perpariwisata Indonesia sekarang ini dinilai memiliki keunggulan
dari sisi destinasi yang akan menjadikan pariwisata sebagai andalan devisa
negara menurut Parekraf (Pariwisata ekonomi kreatif), yang mana juga
pariwisata yang ada di Indonesia memiliki banyak sekali atraksi - atraksi
wisata yang cukup dapat menarik banyaknya kunjungan para wisatawan
untuk berkunjung, baik mereka wisatawan lokal ataupun nusantara dan
mancanegara atau biasa disebut wisatawan asing. Indonesia terdapat cukup
banyak potensi wisata yang popular yang tersebar di berbagai dari sabang
hingga merauke di berbagai provinsi di Indonesia.
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Pariwisata yang ada di Batam saat ini terus tumbuh di 2018,
Batam juga masuk dalam 3 destinasi wisata wisatawan mancanegara yang
terbesar di Indonesia setelah Bali dan Jakarta dengan pesentase 20%.
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), Batam merupakan pintu utama jalan
masuknya para wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau (Kepri). Pada
tahun 2017, ada sekitar 1,50 juta wisatawan mancanegara yang datang ke
Indonesia melalui kota Batam. Terdapat porsi yang cukup besar besar dari
kota Batam adalah sekitar 72,5% dari total 2,1 juta kunjungan wisatawan
mancanegara ke Kepulauan Riau atau Kepri, pengembangan destinasi baru
untuk pertumbuhan ekonomi. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
ke Provinsi Kepulauan Riau pada 2018 mencapai 732.615, jumlah tersebut
mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 31,20 persen
dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai jumlah 156.986
kunjungan.
Pariwisata kota Batam juga memiliki daya tarik wisatawan yang
cukup baik sekali saat ini, serta bisa menjadi ditunjangan oleh sumber
daya alam maupun manusia. Provinsi Kepulauan Riau telah menjadi
tempat wisata nomor tiga yang banyak dikunjungi wisatawan nusantara
maupun mancanegara saat ini, yang mana urutan pertama ditepati oleh
Bali dan kedua ditepati oleh ibukoata Jakarta, Kepulauan Riau juga
memiliki banyak keanekaragaman dan objek wisata yang menarik dimana
yaitu adanya sekitar 100 lebih destinasi wisata yang dikota Batam, objek
wistanya pun terdiri dari objek wisata alam, objek wisata setempat dan
objek wisata lainny. Kepulaun Riau saat ini mengalami cukup banyak
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perkembangan pesat dalam dunia pariwisata serta objek wisata yang
semakin beragam tentunya. Perkembangan tersebut memberikan cukup
banyak sekali dampak alternatif pilihan bagi wisatawan yang datang dalam
berwisata ke kota Batam, dalam perkembangan kota Batam saat ini juga
menyebabkan wisatawan yang datang lebih cenderung melakukan
kunjungan ke tempat yang berbedapada setiap harinya.
Perjalanan dari sebuah destinasi wisata, dapat memberikan
pengalaman yang menyenangkan dan baru bagi wisatawan, maka dari itu
harus adanya tingkat kestabilan dalam suatu destinasi yang dapat membuat
para pengunjung berkeputusan berkunjung ke suatu tempat. Dalam
mempromosikan sebuah kunjungan destinasi wisata juga harus dilakukan
terus menerus atau berulang agar destinasi wisata tersebut dapat di kenali
dan dikenal oleh wisatawan, selain itu harus juga adanya faktor penting
dalam mengdentifikasi dari kegiatan niat berkunjung kembali. Dengan
cara ini juga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel ini dapat
ditingkatkan untuk meningkatkan kemungkinan kunjungan berulang
menurut (Alegre dan Caldera, 2009).
Salah satu yang mempengaruhi intention visit adalah e-WOM,
attitude toward city, city image (Doosti, Jailvand, Asadi et al, 2016).
Electronic word of mouth adalah komentar - komentar atau rekomendasi
yang telah disebarkan oleh para pengunjung berdasarkan pengalaman yang
telah diterima, di mana memiliki pengaruh yang kuat terhadap
pengambilan suatu bentuk keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain
menurut Lovelock (2008). Adanya hubungan juga antara e-Wom dan niat
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untuk berkunjung menurut (Erkan, 2016) yang menyatakan bahwa adanya
suatu kegunaan, kredibilitas, kualitas, dan informasi, kebutuhan informasi,
dan sikap terhadap informasi merupakan faktor utama dari media sosial eWOM yang dapat berpengaruh terhadap minat beli konsumen.
Attitude toward city adalah sikap mengacu pada keseluruhan
evaluasi orang tersebut dalam melakukan perilaku. Beberapa penelitian
telah menunjukkan bahwa niat ditentukan oleh sikap terhadap perilaku.
Sikap terhadap suatu perilaku juga telah didefinisikan sebagai sejauh mana
seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau
tidak menguntungkan atas perilaku tersebut pada pertanyaan. Secara
umum, semakin menguntungkan sikap terhadap perilaku, semakin kuat
niat individu untuk mengadopsi perilaku tersebut.Diasumsikan dalam
literatur bahwa sikap terhadap suatu perilaku mewakili konsekuensi yang
dirasakan dari perilaku tersebut dan evaluasi orang tersebut terhadap
signifikansi konsekuensi tersebut. Argumen lain mengasumsikan bahwa
sikap adalah perasaan yang disukai atau tidak disukai untuk melakukan
suatu perilaku; mewakili keyakinan dan evaluasi positif dan negatif
keseluruhan seseorang terhadap perilaku tersebut(Zarrad H & Debabi M,
2015), terbentuk juga hubungan yang terpengaruh antara attitude toward
citydan visit intention menurut (Doosti, Jalilvand, Asadi, Khazaei Pool, &
Mehrani Adl, 2016).
City image dapat dimaksud sebagai persepsi yang telah terbentuk
dari berbagai informasi yang telah diterima oleh para wisatawan. Setiap
tempat yang dituju, pasti memiiki tujuan pariwisata, mempunyai citra
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tertentu yang memiliki keyakinan, kesan, dan persepsi tentang sebuah
destinasi. Citra yang terbentuk merupakan kombinasi antara berbagai
faktor yang ada pada destinasi seperti cuaca, pemandangan alam,
keamanan, kesehatan dan sanitasi, keramah-tamahan, dan lain-lain (Coban,
2012; Jamaludin et al, 2012).Ketika city image sudah terbentuk di suatu
daerah diharapkan mampu menjadikan daerah tersebut sebagai daerah
tujuan wisata, dan mempengaruhi citra kota terhadap niat berkunjung.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul ”Analisis Pengaruh E-WOM terhadapat Visit
Intention dengan Attidute dan City Image sebagai variable intervening
di Kota Batam".

1.2

Pertanyaan Dalam Penelitian
Dalam penelitian kali ini terdapat tujuan dalam menjawab setiap
pertanyaannya sebagai berikut ini:
a)

Apakah ada pengaruh e-WOM berpengaruh terhadap Attidute
Toward City.

b)

Apakah ada e-WOM berpengaruh terhadap City Image.

c)

Apakah ada e-WOM berpengaruh terhadap Intention to visit city.

d)

Apakah ada pengaruh Attidute toward city dengan city image.

e)

Apakah ada Attidute Toward City bepengaruh terhadap Intention to
visit city.

f)

Apakah ada City Image dapat berpengaruh terhadap Intention to
visit city.

Universitas Internasional Batam

Rofina Marsari, Analisis Pengaruh E-WOM Terhadap Visit Intention Dengan Attitude dan City Image Sebagai
Variabel Intervening di Kota Batam.2019
UIB Repository©2019

6

g)

Apakah ada City Image dapat berpengaruh terhadap Intention to
visit city.

1.3

Tujuan dan Manfaat Dalam Penelitian
1.3.1 Tujuan Dalam Penelitian
Tujuan yang diketahui dari pada penelitian kali ini adalah untuk
diketahui beberapa hal dalam berikut:
a)

Pengaruh e-WOM terhadap Attidute Toward City.

b)

Pengaruh e-WOM terhadap City Imag.

c)

Pengaruh e-WOM terhadap Intention to visit city

d)

Pengaruh Attidute Toward City dengan City Image.

e)

Pengaruh Attidute Toward City terhadap Intention to visit city

f)

Pengaruh City Image dapat terhadap Intention to visit city

1.3.2 Manfaat Dalam Penelitian
Diketahui manfaat dalam penelitian adalah mengetahui beberapa
hal berikut:
a)

Untuk Pemerintahan Kota Batam
Dengan hasil dari dalam penelitian yang ada di atas ini dapat
diketahui ada beberapa manfaat yang dapat diberikan kepada
pemerintah

dalam

mempengaruhi

mengetahui

komitmen

faktor-faktor

organisasi

dan

yang

bagaimana

dapat
cara

menggunakan faktor-faktor tersebut dalam menumbuhkan komitmen
organisasi aparaturnya, sehingga dapat mendatangkan beberapa
manfaat agar maksimalkan bagi pemerintah dan tujuan negara dapat
tercapai.
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b)

Untuk Wisatawan
Hasil atas penelitian ini mampu memberikan gambaran-gambaran
mengenai tentang adanya pengaruhi dari keadaan pariwisata saat ini
secara lokal maupun internasional.

1.4

Sistematika Dalam Pembahasan Penelitian
Berikut pembahasan sistematika dalam penelitian kali ini
membantu memberi beberapa gambaran - gambaran mengenai apa saja isi
dari pembahasan dalam setiap babnya yang disusun oleh penelitian kali ini:
BAB I

LATAR BELAKANG PENELITIAN
Bab I yaitu terdiri pada dari penulisan latar belakang dari pada
sebuah penelitian, selnajutnya permasalahan dalam penelitian, ada
juga tujuannya dan manfaatnya dalam penelitian, serta adanya
sistematika dalam pembahasan untuk penyusunan penelitian ini.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab II yaitu dua bentuk bagian dalam kerangka teoretis dan adanya
penjelasan dari para penelitian sebelumnya, serta terdapat beberapa
model - model yang dapat mendasari penelitian ini sampai pada
setiap perumusan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab III berisi tentang bentuk pendekatan pada metode - metode
penelitian yang akan digunakan, terdiri dalam rancangan dalam
penelitian, definisi operasional variabel, obyek peneltian, teknik
pengumpulan data, serta metode analisis pada penelitian. Analisis
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metode data ini juga seperti uji normalitas multivariate, outlier, uji
hipotesis serta uji konfirmatori.
BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab IV berisi hasil dari pengujian data yang telah dikumpulkan,
analisis statistik deskriptif, hasil dari uji outlier, hasil dari uji
normalitas multivariate, uji dari analisis faktor konfirmatori, serta
dengan penjelasan atas hasil dari hipotesis yang telah diuji.
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN
IMPLIKASI PENELITIAN MANAJERIAL
Bab V adalah bab terakhir atau penutupan dalam penelitian yang
telah dibuat, bagiannya adalah kesimpulan atas keseluruhan
kendala penelitian ini, agar penelitian yang telah diperoleh dapat
menjadi hasil analisis data dan menjadi pembahasan pada setiap
bab-bab sebelumnya, keterbatasan pada temuan kegiatan penelitian
ini, serta beberapa rekomendasi yang telah disarankan mampu
memberikan pemanfaatan yang baik bagi penelitian pada masamasa yang akan datang, dan penjelasan yang lebih luas terhadap
dampak komponen gambar tujuan pada niat perilaku (Nadeau et al.,
2008).
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