
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar didunia, yang terletak 

diantara benua Asia dan Australia. Karena merupakan Negara kepulauan baik 

pulau besar dan kecil, Dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara 

kepulauan yng membentang dari Sabang sampai Merauke pastinya memiliki 

berbagai macam keindahan alam baik keindahan maritim atau laut  maupun 

keindahan daratan yang berupa pegunungan, yang sangat menarik untuk 

dinikmati. Indonesia juga terkenal akan kekayaan berbagai kkayaan sumber daya 

alam disamping itu Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, hasil alam 

yang indah, sehingga membuat suatu daerah tersebut mempunyai suatu ciri khas 

tersendiri. Dengan ciri khas yang dimiliki maka daerah tersebut mempunyai 

potensi wisata untuk dikembangkan menjadi tempat obyek wisata yang menarik.  

Pariwisata adalah suatu usaha seseorang untuk melakukan perjalanan dari satu 

tempat menuju tempat lain, dari daerah satu ke daerah yang lain dan dari negara 

yang sat uke negara yang lain dalam jangka waktu tertentu, usaha ini biasanya 

dilakukan orang-orang  yang ingin menikmati waktu bersantai, atau hanya sekedar 

menghabiskan waktu untuk berbelanja, menikmati keindahan alam dan menikmati 

masakan khas daerah tertentu. Perekonomian di Indonesia salah satunya ditopang 

oleh industri pariwisata. 

Dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai pulau maka baik suku, adat dan 

kebudayaan masing masing daerah yang satu dengan yang lainnya berlainan, 

industri pariwisata menjadi salah satu andalan dalam penerimaan devisa, 
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disamping itu Indonesia terkenal oleh keragaman budaya seperti kesenian 

tradisional, upacara agama dan upacara adat  yang menarik perhatian para 

wisatawan Indonesia dan wisatawan mancanegaraDengan semakin pesatnya 

perkembangan dunia industri pariwisata dalam suatu negara sangat dimungkinkan 

terjadinya  pertukaran nilai nilai budaya melalui interaksi antar pengunjung wisata 

(turis) dengan penduduk lokal. Dari hasil interaksi antara para wisatawan dengan 

penduduk lokal maka para wisatawan mendapatkan pengalaman baru dengan 

mengenal dan mengetahui suatu adat istiadat dan budaya masyarakat setempat.  

Industri pariwisataan Indonesia telah membuktikan bahwa industri 

pariwisata terbukti mampu bisa menambah perekonomian negara dan masyarakat 

sekitar. Melalui program Wonderful Indonesia tahun 2018, industri pariwisata 

berhasil mengundang para wisatawan dari berbagai negara sebanyak 1,51 

kunjungan juta orang dengan perolehan devisa USD 14,2 juta di mana hasil 

tersebut meningkat dari target yang direncanakan yakni sebesar 112,66%, 182 

triliun rupiah tercapai sebesar 205 triliun rupiah. (Laporan Kinerja Kementrian 

Pariwisata 2017). Salah satu dari sekian ribu pulau yang berada di Indonesia, 

pulau Batam mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal pariwisata 

dikarenakan Pulau Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia 

memiliki berbagai macam tujuan pariwisata, mulai dari tujuan pariwisata pantai, 

tujuan pariwisata budaya, tujuan pariwisata sejarah, tujuan pariwisata kuliner dan 

tujuan pariwisata belanja.  

Berdasarkan data dari Badan Statistik Batam, jumlah pengunjung yang 

memilih tujuan wisata di Kepulauan Riau terbanyak adalah Pulau Batam. Maka 

dari itu Pulau Batam merupakan daerah yang sangat berpotensi untuk 
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dikembangkan oleh pemerintah kota Batam bekerjasama dengan swasta dan 

masyarakat, baik wisata pantai, wisata budaya, dll, sehingga nantinya diharapkan 

akan ada niat berkunjung kembali bagi para pelancong yang sudah pernah ke 

Batam. 

Untuk itu penulis akan menganalisis faktor kepuasan wisatawan sehingga 

timbul niatan untuk berkunjung kembali, variable variable yang mempengaruhi 

niatan berkunjung kembali antara lain : Food Image, Destination Image, Service 

Quality of Accomodation dan Ease of Transportation,menurut Siti Intan 

Nurdiana, Wong Abdullah dan Eric Lui dari INTI International University, Nilai, 

Negeri Sembilan, Malaysia dalam jurnal berjudul “SATISFACTION DRIVERS 

AND REVISIT INTENTION OF INTERNATIONAL TOURISTS IN MALAYSIA 

yang di publis 28 Juni, ditemukan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

Revisit Intention, yaitu Food Image, Destination Image, Service quality of 

Accomodation, Ease of Transport, Ease of Transport dan Destination Image yang 

secara signifikan mempengaruhi kepuasan wisatawan internasional dan 

sebaliknya mereka memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengunjungi 

kembali Malaysia. Dan dari judul tersebut, penulis menjadikan dasar bagi 

penelitian yang sedang ditulis oleh penulis, dengan judul: Analisis Faktor-faktor 

yang mempengaruhi revisit intention ke Pulau Batam sebagai salah satu tujuan 

wisata di Indonesia. Sesuai dengan variabel yang digunakan pada penelitian 

terdahulu maka peneliti juga menerapkannya terhadap penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. Dengan target populasi adalah wisatawan mancanegara dan 

wisatawan domestik yang berkunjung di Pulau Batam. 
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1.2.   Rumusan Masalah  

Pulau Batam yang merupakan wilayah provinsi Kepulauan Riau memiliki 

potensi yang sangat baik dengan pariwisata, beberapa wisata seperti wisata pantai, 

dll  yang harus secara terus menerus dikelola secara baik baik oleh pemerintah dan 

swasta ataupun kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Keunggulan yang 

dimiliki meliputi wisata pantai yang masih terjaga kebersihannya, wisata budaya 

yang mencerminkan budaya dan adat melayu, wisata sejarah sebagai acuan untuk 

belajar, wisata kuliner yang harus tetap dipertahankan cita rasa dan harga serta 

pelayanan terhadap pelanggan dan wisata belanja yang terus menerus ditingkatkan 

dari segi kualitas barang, harga tempat yang nyaman serta pelayanan kepada 

pelanggan, maka dari itu dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan ke Pulau 

Batam tahun ke tahun mengalami kenaikan  Akan tetapi daya tarik Pulau Batam 

sebagai tempat tujuan pariwisata ini belum begitu diketahui oleh masyarakat luas 

karena para pengunjung masih didominasi dari daerah batam dan sekitarnya 

seperti Singapura dan Malaysia, selain itu iklan yang dilakukan oleh para pelaku 

pariwisata belum mencapai maksimal. Guna memperoleh solusi dari penyebab 

yang terjadi maka diperlukan dilakukan analisa dengan memahami berbagai faktor 

internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kunjungan ke Pulau 

Batam. Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

akan memberikan beberapa pertanyaan guna untuk mendukung penelitian yang 

berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Revisit Intention ke 

Pulau Batam Sebagai Salah Satu Tujuan Wisata di Indonesia”. Maka penulis 

merumuskan masalah kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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a. Apakah Food Image dapat mempengaruhi Overall Satisfaction ? 

b. Apakah Destination Image dapat mempengaruhi Overall Satisfaction ? 

c. Apakah Service Quality of Accomodation dapat mempengaruhi Overall 

Satisfaction ? 

d. Apakah Ease of Transport dapat mempengaruhi Overall Satisfaction ? 

e. Apakah Overall Satisfaction dapat mempengaruhi Revisit Intention ? 

1.3.   Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bahwa Food Image berpengaruh signifikan terhadap Overall 

Satisfaction 

2. Mengetahui bahwa Destination Image berpegaruh signifikan terhadap 

Overall Satisfaction 

3. Mengetahui bahwa Service Quality of Accomodation berpegaruh signifikan 

terhadap Overall Satisfaction 

4. Mengetahui bahwa Ease of Transportation berpegaruh signifikan terhadap 

Overall Satisfaction 

5. Mengetahui bahwa Overall Satisfaction berpegaruh signifikan terhadap 

revisit intention  

1.4.   Manfaat Penelitian 

1. Dari hasil seluruh penelitian ini nantinya, dapat dipergunakan sebagai 

referensi bagi pelaku bisnis di sektor pariwisata. 

2. Dari hasil seluruh penelitian ini nantinya, dapat dipergunakan sebagai 

referensi dalam mengembangkan dunia pariwisata. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I Pendahuluan, beberapa latar belakang mengenai 

penelitian yang sedang dilakukan antara lain pemilihan judul, 

permasalahan dari masalah yang dipilih, ketertarikan terhadap 

pembahasan masalah, manfaat serta tujuan dari pembahasan 

masalah, akan dijelaskan dalam bab ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Penulis melakukan penjelasan mengenai teori hubungan antara 

variabel independent, interverning serta variabel dependen dalam 

penelitian ini sehingga akan ditemukan hipotesis, menghubungkan 

antar variabel independen dengan variable interverning yang 

kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan variable interverning 

dengan variabel independen, serta akan dibuat dalam sebuah bentuk 

pernyataan untuk diuji kesesuaian setelah merumuskan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian dengan 

menggunakan angka dalam setiap penelitian yang akan dilakukan 

atau disebut metode kuantitatif, selain itu akan dijelaskan tentang 

skema dan objek dari penelitian, menjelaskan  dari variabel variable 

yang yang dijadikan penelitian, kemudian menjelaskan teknik dan 

cara mendapatkan data data yang digunakan untuk menunjang 

penelitian, kemudian metode metode yang dipakai untukmenganalisa 
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data serta menguji kualitas data, asumsi klasik dan hipotesis juga 

dijelaskan dalam bab ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penjelasan statistik secara deskriptif  berdasarkan karakteristik 

responden yang telah diberikan kuesioner beserta variabel variabel 

lainnya, serta hasil uji outlier, memberikan penjelasan atas hasil uji 

dari kualitas data yang telah diperoleh, penjelasan mengenai 

hipotesis dan asumsi klasik dan yang telah diuji pada Bab terdahulu 

yakni BAB III Metode Penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI DAN  

           IMPLIKASI 

Pada bab V Kesimpulan, Keterbatsan, Rekomendasi dan Implikasi, 

dalam bab ini semua data, analisa serta hasil penelitian dibuat sebuah 

kesimpulan, memberikan dan menjelaskan mengenai semua 

keterbatasan selama dalam penelitian berlangsung, disamping itu 

nantinya penulis juga memberikan sebuah rekomendasi atau saran 

kepada pemerintah kota Batam serta pengelola dari para pihak 

swasta dalam upaya mengembangkan pariwisata, serta memaparkan 

dampak dari penelitian. 
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