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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang penelitian 

Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas serta kekayaan sumber daya 

alam yang pesat. Hal ini bisa ditinjau dari tambahnya total wisatawan yang 

berkunjung ke Indonesia baik dari nasional maupun internasional, awalnya para 

wisatawan berlibur ke Indonesia hanya sekedar berlibur atau berpetualangan 

menhayati keindahan alam. Di kawasan pariwisata mengharap bisa membantu 

pendapatan daerah, pada masa selanjutnya dapat di kembangkan untuk destinasi 

wisata lainnya dan dapat meningkatkan pembangunan daerah yang semakin baik 

dari sebelumnya serta menambah penghasilan daerah. Untuk meningkat 

pemasukan negara lebih spesifiknya di Indonesia ternyata tidak begitu sulit, 

karena di Indonesia memiliki wilayah yang luas.  

Dalam melakukan perjalanan wisata, wisatawan membutuhkan perantara 

dan sarana untuk mencapai destinasi yang di inginkan. Salah satu wadah di 

industri pariwisata yang mengakomodasi seluruh kegiatan perjalanan wisata dan 

mempunyai peran besar dalam perkembangan suatu industri pariwisata yaitu Biro 

Perjalanan Wisata, yang merupakan perusahaan yang memberikan jasa ke 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, serta menjual produk wisata kepada 

konsumen tersebut.  

Jasa biro perjalanan wisata memberikan memberikan suatu dalam hal yang 

bersifat efisiensi waktu dan informasi yang akurat kepada konsumen. Dengan 

banyaknya permintaan masyarakat penggunaan jasa biro perjalanan wisata akhir-

akhir ini, maka hal ini juga meningkatkan persaingan pada perusahaan yang 

bergerak di bidang biro perjalanan wisata. Oleh karena itu masing-masing 
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perusahaan mesti berjuang supaya bisa membabarkan kemampuan, keterampilan, 

dan pengetahuan maka bisa berjumpa saingan untuk menjalankan keperluan 

konsumen yang di inginkan konsumen dalam keperluan jasa biro perjalanan 

wisata.  

Dengan adanya perusahaan biro perjalanan wisata masyarakat akan lebih 

mudah dalam melakukan perjalanan, terutama para wisatawan melakukan 

perjalanan dengan mass tourism (perjalanan wisatawan yang lebih dari 100 orang) 

dengan membeli produk yang di tawarkan oleh biro perjalanan wisata tersebut. 

Banyaknya peminat dan juga kebutuhan konsumen membuat para perusahaan biro 

perjalanan wisata menjadi tersaing dalam melayani kepuasaan pelayanan dalam 

melayani konsumen .  

Dalam menjual produk wisata, masing-masing biro perjalanan wisata pasti 

memiliki strategi dalam memberikan kualitas pelayanan yang berbeda-beda 

terhadap konsumen. Pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memenuhi keinginan konsumen akan suatu produk atau jasa yang mereka 

butuhkan untuk keperluan perjalanan wisatanya, agar mendapatkan suatu kepuasan 

konsumen yang akan jasa atau produk yang di tawarkannya. 

Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, dibutuhkan juga 

penerapan strategi atau program yang dapat membantu kualitas dari pelayanan 

tersebut. Penerapan strategi kualitas pelayanan yang akan membentuk citra 

perusahaan seperti Biro Perjalanan Wisata untuk memuaskan masyarakat atau 

konsumen secara luas.  

Perusahaan biro perjalanan wisata akan memperoleh jumlah konsumen 

yang banyak apabila dapat memuaskan kebutuhan konsumen yang di inginkan. 
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Terciptanya kepuasaan konsumen bisa memberi fungsi yaitu hubungan antara 

perusahaan biro perjalanan wisata dan konsumen menjadi harmonis, memberikan 

pelayananyang berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. 

Tjiptono (2014) menjelaskan bahwa kenyamanan merupakan salah satu hal 

yang berpengaruh positif kepada loyalitas konsumen, yang berarti hal yang di 

butuhkan dalam memfasilitasi pembelian produk atau jasa oleh konsumen.  

Setiap perusahaan biro perjalanan wisata menginginkan konsumennya 

mencapai kepuasan yang di inginkan konsumen tersebut dan pada akhirnya 

konsumen tersebut akan kembali dan membeli produk pada suatu perusahaan biro 

perjalanan wisata lagi. Hal ini tidak mudah di capai, karena perusahaan biro 

perjalanan wisata harus memberikan citra yang baik kepada konsumennya.  

Harapan konsumen sangat penting dalam kualitas pelayanan yang di 

berikan. Jika suatu perusahaan biro perjalanan wisata bisa menjadikan harapan 

menjadi kenyataan, bahkan diluar dugaan konsumen maka akan menjadi nilai yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan biro perjalanan wisata tersebut. Apabila 

pelayanan yang di terima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan sehingga para konsumen 

akan kembali lagi ke biro perjalanan wisata.  

Industri jasa seperti biro perjalanan wisata sangat mementingkan kualitas 

pelayanan yang di berikan oleh karyawannya, begitu juga dengan biro perjalanan 

wisata lainnya yang sangat memperhatikan kinerja sumber daya manusia dalam 

memberikan pelayanan terhadap konsumennya untuk mencegah dan menantisipasi 

keluhan dari konsumen. Proses melakukan pelayanan terhadap konsumen 

merupakan salah satu bagian penting, karena dari segi pelayanan maka akan di 
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ketahui bagaimana kualitas pelayanan suatu biro perjalanan wisata yang di berikan 

kepada konsumen.  

Oleh karena itu perlu di teliti bagaimana karyawan suatu biro perjalanan 

wisata dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dengan mengetahui 

kulialitas pelayanannya. Setelah mengetahui kualitas pelayanan dari biro 

perjalanan wisata maka dapat diketahui tingat kepuasan suatu konsumen terhadap 

kenyamanan dan pelayanan yang telah diberikan suatu biro perjalanan wisata.   

Berdasarkan penulisan yang ada diatas maka penulis melalukan penelitian 

dengan judul "ANALISIS PENGARUH INTERAKSI SOSIAL DAN 

PELAYANAN TERHADAP INTENSI WISATAWAN UNTUK 

BERKUNJUNG KEMBALI KE SUATU BIRO PERJALANAN WISATA".  

 

1.2 Pertanyaan penelitian 

Penulis menjawab pertanyaan penelitian meliputi: 

1. Apakah interaksi berdampak signifikan kepada kepuasan konsumen? 

2. Apakah interaksi berdampak signifikan kepada niat untuk berkunjung 

kembali? 

3. Apakah kepuasan konsumen berdampak signifikan kepada niat untuk 

berkunjung kembali? 

 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu 

1. Dampak interaksi kepada kepuasan konsumen. 
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2. Dampak interaksi kepada niat untuk berkunjung kembali. 

3. Dampak kepuasan konsumen kepada niat untuk berkunjung 

 kembali. 

1.3.2 Manfaat penelitian 

Penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Memperluas wawasan pengetahuan peneliti mengenai aspek SDM 

spesifiknya di interaksi sosial dan kualitas pelayanan terhadap niat untuk 

berkunjung kembali di dunia Biro Perjalanan Wisata. 

2. Bagi Perusahaan Biro Perjalanan Wisata 

Pemikiran atau saran untuk tambahan informasi dan masukan dalam 

melayani konsumen serta kualitas pelayanan yang di berikan kepada 

konsumen supaya konsumen berniat untuk berkunjung kembali ke Biro 

Perjalanan Wisata tersebut.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berfungsi menjelaskan maksud tentang laporan 

penelitian pada setiap bab ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menceritakan tentang latar belakang dari penelitian, 

pemabahasan dari masalah dalam sebuah survei, tujuan beserta kegunaan 

dalam sebuah survei, sistematika dalam penelitian laporan. 
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BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian ini menceritakan tentang kerangka teoretis dan penjelasan 

dari variabel dependen, serta model peneliti hingga perumusan dalam 

sebuah hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menceritakan tentang sebuah bagan survei, obyek peneliti, 

definisi operasional variabel dan pengukuran, teknik pengumpulan data, 

dan uji kualitas data penelitian. uji kualitas data yaitu uji outlier, uji 

normalitas multivariate, uji analisis faktor konfirmatori, dan uji hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini menceritakan tentang hasil pengujian data yang digabung, 

analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji normalitas 

multivariate, uji analisis faktor konfirmatori, beserta dengan penjelasan 

atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN 

 IMPLIKASI MANAJERIAL 

Pada bagian ini menceritakan tentang penjelasan hasil yang di olah pada 

bab sebelumnya dan temuan yang didapatkan dari hasil penelitian ini serta 

pembahasan bab-bab, terbatasan yang di temukan selama meneliti. 
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