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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan pariwisata di indonesia telah memberikan berbagai 

perubahan pada kehidupan masyarakat di setiap daerah, perubahan tersebut 

memberikan dampak baik itu positif maupun negatif, dampak dari perkembangan 

pariwisata tersebut adalah dampak ekonomi yaitu jumlah pekerjaan, standar 

hidup, pendapatan yang dihasilkan, infrastruktur, harga tanah dan perumahan; 

dampak sosial budaya yaitu kegiatan dan hiburan budaya, ketersediaan fasilitas 

rekreasi, peluang untuk bertemu orang-orang dari budaya lain, semangat 

masyarakat, kualitas layanan publik, tingkat kejahatan; dampak lingkungan yaitu 

polusi lingkungan, tingkat kebisingan, kesesakan, tingkat kemacetan lalu lintas. 

Perkembangan pariwisata juga berkaitan erat dengan partisipasi dan 

dukungan yang diberikan oleh penduduk disetiap daerah, dukungan dari penduduk 

dapat menimbulkan reaksi pemahaman yang dapat berubah dan berkembang 

seiring waktu, sehinga yang sesuai dengan pemahaman reaksi penduduk terhadap 

pariwisata adalah Imej suatu tempat (place image), dalam hal ini perlu dilakukan 

pendekatan secara non-paksa yang bertujuan untuk memberikan refleksi yang 

lebih bernuansa dan akurat dalam menentukan persepsi penduduk terhadap 

dampak pariwisata. Imej tempat penduduk akan diselidiki apakah mempengaruhi 

persepsi mereka tentang dampak ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan 

dukungan untuk pengembangan pariwisata lebih lanjut; karena niat baik dan kerja 

sama dari masyarakat lokal sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan 

keberlanjutan proyek pengembangan pariwisata. 
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Imej tempat penduduk memiliki peranan penting dalam mempengaruhi 

sikap dan perilaku seseorang, gagasan ini umumnya dikenal dengan istilah “Imej 

Destinasi”, dalam buku yang diberi judul “Pengantar Ilmu Pariwisata” yang 

ditulis oleh Pitana dan Diarta (2009) mengungkapkan bahwa “Imej destinasi tidak 

hanya didasarkan pada fakta dan pengalaman tetapi juga bisa terbentuk oleh 

beberapa hal sehingga faktor ini menjadikan pendorong motivasi yang kuat bagi 

wisatawan dalam memulai perjalanan mereka ke tujuan yang mereka inginkan”. 

Ini menjadi alasan peneliti menggunakan Imej tempat penduduk sebagai salah 

satu penentu keberlanjutan pariwisata, mayoritas penelitian mengkonsepkan imej 

tempat melalui persepsi individu dengan manyajikan beberapa atribut spesifik 

suatu destinasi, misalnya pemandangan, cuaca, arsitektur atau bangunan, situs 

bersejarah, pemerintah lokal, layanan publik, peluang kerja, sistem transportasi 

publik, restoran atau makanan, kehidupan malam atau hiburan, tempat berbelanja, 

penduduk lokal, keamanan, kebersihan. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

pembangunan pariwisata, maka peneliti mencari sumber dari beberapa berita yang 

beredar untuk menentukan lokasi yang akan di pilih untuk penelitian ini, seperti 

yang dilansir oleh Tribun Batam, yang merupakan sebuah surat kabar harian yang 

terbit di Kepulauan Riau, Indonesia. Yang mana kantor pusatnya terletak di kota 

Batam. Selain  melalui surat kabar dalam bentuk koran, Tribun Batam juga 

menyajikan berita melalui situs web yaitu batam.tribunnews.com. peneliti 

mengambil informasi terkait jumlah kunjungan wisatawan yang ada di kota 

Batam, dilansir dalam situs web batam.tribunnews.com ini bahwa Dinas 

Pariwisata Kota Batam menargetkan sebesar 1,8 juta jumlah kunjungan wisatawan 
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untuk tahun 2018, dan bila itu terwujud maka jumlah tersebut telah menjadi 

meningkatan dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2017 yang 

mencapai 1,5 juta orang.  

Informasi mengenai jumlah kunjungan wisatawan telah membuktikan 

bahwa Batam sebagai daerah kunjungan wisatawan terbanyak, ini dibuktikan dari 

informasi statistik Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukan bahwa wisatawan 

yang berkunjung pada tahun 2017 mencapai 2.074.534 kunjungan. Hasil ini 

membandingkan total jumlah kunjungan yaitu 2.074.534 dengan 1,5 juta di 

Batam, dan menjadikan Batam sebagai daerah kunjungan wisatawan terbanyak di 

tahun 2017. Dengan menjadi daerah kunjungan wisatawan terbanyak maka dapat 

dipastikan bahwa Batam menjadi daerah yang paling banyak memberikan dampak 

lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Imej Kota Batam juga dipastikan menjadi 

penentu kepercayaan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batam. Sehingga 

dengan latar belakang yang ada, peneliti membuat judul “Dukungan warga untuk 

pengembangan pariwisata: Peran imej tempat penduduk dan dampak pariwisata 

yang dirasakan di Kota Batam”. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan penelitian yang 

akan di analisis memiliki hubungan, yang mana pertanyaannya sebagai berikut : 

a. Apakah ada pengaruh signifikan antara dampak ekonomi yang dirasakan dari 

pariwisata dan dukungan warga untuk pengembangan pariwisata? 

b. Apakah ada pengaruh signifikan antara dampak sosial budaya yang dirasakan 

dari pariwisata dan dukungan warga untuk pengembangan pariwisata? 
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c. Apakah ada pengaruh signifikan antara dampak lingkungan yang dirasakan 

dari pariwisata dan dukungan warga untuk pengembangan pariwisata? 

d. Apakah ada pengaruh signifikan antara imej tempat penduduk dan dukungan 

mereka untuk pengembangan pariwisata? 

e. Apakah ada pengaruh signifikan antara imej tempat penduduk dan dampak 

ekonomi yang dirasakan dari pariwisata? 

f. Apakah ada pengaruh signifikan antara imej tempat penduduk dan dampak 

sosial budaya yang dirasakan dari pariwisata? 

g. Apakah ada pengaruh signifikan antara imej tempat penduduk dan dampak 

lingkungan yang dirasakan dari pariwisata? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  

1. Dampak ekonomi yang dirasakan dari pariwisata dan dukungan warga untuk 

pengembangan pariwisata. 

2. Dampak sosial budaya yang dirasakan dari pariwisata dan dukungan warga 

untuk pengembangan pariwisata. 

3. Dampak lingkungan yang dirasakan dari pariwisata dan dukungan warga 

untuk pengembangan pariwisata. 

4. Hubungan imej tempat penduduk dan dukungan mereka untuk pengembangan 

pariwisata. 

5. Hubungan antara imej tempat penduduk dan dampak ekonomi yang dirasakan 

dari pariwisata. 
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6. Hubungan antara imej tempat penduduk dan dampak sosial budaya yang 

dirasakan dari pariwisata. 

7. Hubungan  antara imej tempat penduduk dan dampak lingkungan yang 

dirasakan dari pariwisata. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah dalam 

memerikan kontribusi kepada imej tempat penduduk agar dapat memperbaiki 

pariwisata yang ada, serta memberikan gambaran kepada pemerintah terhadap 

pentingnya imej tempat penduduk dalam membangun pariwisata yang 

berkelanjutan. 

2. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut 

serta di dalam membangun pariwisata yang lebih baik, karena dukungan yang 

diberikan oleh masyarakat dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke 

suatu daerah, dengan banyaknya kunjungan wisatawan maka dapat meningkatkan 

perekonomian daerah itu sendiri. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam diskusi sistematika penulis memberikan gambaran tentang isi dan 

tujuan pembahasan masing-masing bab dalam penelitian ini, dengan susunan 

seperti berikut: 

 

Andoli Efrani. Dukungan Warga untuk Pengembangan Pariwisata: Peran Imej Tempat Penduduk dan Dampak 
Pariwisata yang Dirasakan di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



6 
 

                        Universitas Internasional Batam 
 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Terdapat penjelasan yang berhubungan dengan latar belakang, 

pertanyaan, manfaat dan tujuan penelitian, dan diskusi sistematis 

untuk persiapan penelitian ini.  

BAB II  : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Terdapat pembahasan tentang kerangka teoretis dan deskripsi 

pada penelitian yang terdahulu, juga terdapat pembahasan model 

yang digunakan dalam studi dan perumusan setiap pertanyaan. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Terdapat prosedur terkait pengujian yang membahas rancangan 

dan objek penelitian serta terdapat definisi pengukuran dan 

operasionalnya, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data, selanjutnya terdapat penjelasan dari setiap metode yang 

digunakan untuk menganalisis data, proses analisis data 

menggunakan metode uji statistik deskriptif, uji validitas, uji 

kuantitatif, uji outlier dan uji reabilitas. Selain dari pada itu 

pengujian juga menggunakan metode uji asumsi klasik yang 

terdiri dari uji multikolinieritas, uji normalitas, uji hipotesis, uji 

heteroskedastisitas, uji koefisien determinasi, uji t dan uji f. 

 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, data yang telah berhasil dikumpulkan akan di uji 

dan di analisis, bab ini juga membahas hasil dari deskripsi 

demografi responden, serta hasil dari analisis yang digunakan 
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yaitu pengujian pada analisis dengan statistik deskriptif untuk 

karakteristik demografi responden, hasil uji validitas, uji outlier 

dan asumsi klasik, lalu dilanjutkan dengan penjelasan hasil uji 

pertanyaan melalui uji koefisien determinasi, uji t dan uji f. 

BAB V   : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Penjelasan terakhir penelitian akan disajikan dalam bab ini 

dengan kesimpulan terkait hubungan antar variabel yang diteliti, 

keterbatasan yang peneliti hadapi selama melaksanakan 

penelitian, dan penulis memberikan rekomendasi agar penelitian 

kedepan dapat lebih baik.  
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