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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan industri pariwisata adalah satu dari sekian industri yang 

sedang berkembang secara pesat tidak hanya di Indonesia, begitu pula negara-

negara lainnya. Negara yang sadar akan perkembanganan yang terjadi di sektor 

pariwisata ini mulai  memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang mereka miliki, 

meningkatkan kualitas pelayanan serta memasarkan daya tarik daerah wisata 

tersebut secara luas, baik berskala nasional maupun internasional. 

Perubahan tersebut memberikan dampak yang sangat baik terhadap berbagai 

aspek seperti pertumbuhan ekonomi suatu negara serta terciptanya lapangan 

pekerjaan di beragam sektor yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang tinggal di negara tersebut. World Tourism 

Organization (2018) menyatakan bahwa tingkat kesuksesan pariwisata pada masa 

sekarang dapat dikatakan setara bahkan melebihi tingkat kesuksesan ekspor 

minyak, produksi bahan pangan serta perusahaan automobiles. 

 Terhitung sejak tahun 2017, persentasi kedatangan wisatawan dalam skala 

internasional mengalami pertumbuhan sebanyak 7% hingga 1,323 juta 

pengunjung. Dan pada tahun yang sama, pariwisata internasional secara 

keseluruhan berhasil mengumpulkan pendapatan ekspor sebesar 1,6 trilliun dalam 

US Dollar. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, pariwisata berhasil 

mendongkrak tingkat pemasukan negara, dimana pada tahun 2018, pariwisata 

berhasil menjadi penyumbang devisa nomor dua setelah minyak sawit mentah 

berkisar 203 trilliun Rupiah (UNWTO, 2017; Tribun News, 2018).  
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Perkembangan tersebut juga terjadi di Kota Batam, salah satu kota yang 

terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran 

pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, dimana jalan-jalan utama dan 

beberapa titik lainnya sudah mulai diperbaiki, jalan layang dibangun untuk 

mengatasi kemacetan serta keikutsertaan masyarakat yang sadar wisata untuk 

mengembangkan atraksi wisata berbasis ramah lingkungan maupun hal-hal 

lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan rasa ketertarikan dalam diri 

wisatawan untuk datang berkunjung.  

Tabel 1.1 

Jumlah Wisata Mancanegara yang mengunjungi Kota Batam 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2018 

Badan Pusat Statistik Kota Batam memaparkan jumlah kedatangan 

wisatawan dari tahun 2010 hingga 2017, yang mana tingkat persentasi kunjungan 

wisatawan mancanegara ke Kota Batam mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun yang bermula pada tahun 2010. Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2010 

terdapat 1,007,446 wisatawan mancanegara yang datang mengunjungi batam dan 

selama 7 tahun, angka persentasi tersebut terus meningkat hingga 1,418,495 jiwa. 

 Diantara banyaknya wisatawan yang berkunjung, beranekaragam pula 

tujuan yang dimiliki oleh wisatawan, serta pengalaman yang dimiliki oleh 

wisatawan saat atau setelah melakukan kunjungan wisata ke Kota Batam. Hal 

Tahun Jumlah Wisata Mancanegara 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1,007,446 

1,161,581 

1,219,608 

1,336,430 

1,454,110 

1,443,955 

1,432,472 

1,418,495 
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tersebut menimbulkan rasa ketertarikan yang memotivasi penulis untuk 

melakukan penelitian terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

wisatawan untuk mengunjungi Kota Batam. Faktor-faktor diantaranya adalah 

pengalaman wisatawan, citra destinasi atau pandangan wisatawan atas suatu 

tempat wisata dan kepuasan wisatawan akan suatu daerah wisata maupun 

pelayanan yang diberikan. Maka dari itu, penulis mengangkat “Analisis 

Pengaruh Pengalaman, Pandangan Wisata dan Kepuasan Menyeluruh 

Wisatawan Terhadap Keinginan Wisatawan untuk Berkunjung Kembali ke 

Kota Batam” 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian 

berikut ini: 

1. Apakah pengalaman wisatawan memiliki pengaruh terhadap pandangan 

destinasi wisata Kota Batam? 

2. Apakah destinasi wisata Kota Batam memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

menyeluruh wisatawan terhadap Kota Batam? 

3. Apakah kepuasan menyeluruh wisatawan memiliki pengaruh terhadap 

keinginan wisatawan untuk mengunjungi kembali Kota Batam? 

4. Apakah pandangan destinasi wisata Kota Batam memiliki pengaruh terhadap 

keinginan wisatawan untuk mengunjungi kembali Kota Batam? 

5. Apakah pengalaman wisatawan memiliki pengaruh terhadap keinginan 

wisatawan untuk mengunjungi kembali Kota Batam? 

 

 

Novi Hartanti. Analisis Pengalaman Wisatawan, Pandangan Wisata dan Kepuasan Menyeluruh Wisatawan terhadap 
Keinginan Wisatawan untuk Mengunjungi Kembali ke Kota Batam 
UIB Repository©2019



4 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berlandaskan rumusan masalah, berikut merupakan beberapa tujuan yang 

mendasari terjadinya penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Untuk memahami pengaruh yang di hasilkan oleh pengalaman wisatawan 

terhadap pandangan destinasi wisata Kota Batam. 

2. Untuk memahami pengaruh yang di hasilkan oleh pandangan destinasi wisata 

terhadap kepuasan menyeluruh wisatawan akan pariwisata Kota Batam. 

3. Untuk memahami pengaruh yang di hasilkan oleh kepuasan menyeluruh 

wisatawan terhadap keinginan wisatawan untuk mengunjungi kembali Kota 

Batam. 

4. Untuk memahami pengaruh yang di hasilkan oleh pandangan destinasi wisata 

terhadap keinginan wisatawan untuk mengunjungi kembali Kota Batam. 

5. Untuk memahami pengaruh yang di hasilkan oleh pengalaman wisatawan 

terhadap keinginan wisatawan untuk mengunjungi kembali Kota Batam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah: 

1. Bagi industri pariwisata. 

a. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai suatu tolak ukur untuk 

memperbaiki dan meningkatkan penilaian / pandangan destinasi wisata 

Kota Batam di mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. 

b. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai suatu pertimbangan yang 

dapat digunakan untuk mendongkrak minat / keinginan wisatawan untuk 

mengunjungi kembali Kota Batam dalam segi motivasi, pengalaman serta 

kepuasan wisatawan tersebut. 
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2. Bagi peneliti setelah saya. 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran akan beberapa faktor atau 

hal yang mempengaruhi keputusan turis untuk berkunjung  kembali ke 

suatu daerah atau tujuan destinasi wisata. 

b. Agar peneliti mampu untuk memperbaiki/menyadari/meminimalisir 

kekurangan yang dialami oleh peneliti dan peneliti sebelumnya. 

c. Agar peneliti mampu untuk mengembangkan / menguji faktor - faktor 

lainnya yang mempengaruhi keputusan wisatawan untuk kembali 

mengunjungi suatu daerah / tujuan destinasi wisata sesuai dengan 

keadaan pada saat proses penelitian ini berlangsung.  

1.5 Sistematika Pembahasan 

Tujuan disusunnya sistematika pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran mengenai isi dan pembahasan setiap bab dalam skripsi ini yang disusun 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I menjelaskan latar belakang yang melandasi riset, beberapa permasalahan 

yang hendak diuji dalam penelitian, tujuan serta manfaat riset dan sistematika 

penyusunan penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab II terbagi dalam dua bagian yaitu sebuah kerangka yang disajikan dalam 

bentuk teori serta penjelasan yang diambil dari penelitian yang ada sebelumnya, 

serta figur yang melandasi penelitian hingga rumusan hubungan antar variabel. 

  

 

Novi Hartanti. Analisis Pengalaman Wisatawan, Pandangan Wisata dan Kepuasan Menyeluruh Wisatawan terhadap 
Keinginan Wisatawan untuk Mengunjungi Kembali ke Kota Batam 
UIB Repository©2019



6 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisikan metode pendekatan serta penelitian yang dipakai, rancangan 

dalam sebuah penelitian, obyek yang akan di angkat dalam penelitian ini, definisi 

setiap variabel maupun pengiraaannya, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis penelitian data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menjabarkan hasil olah data yang di olah melalui beberapa proses uji, 

seperti analisa penggambaran melalui pertanyaan demografi dalam bentuk 

statistika, hasil uji yang harus dibuang (outlier), hasil uji untuk menyatakan 

regresi yang digunakan telah mncapai tingkat normalitas, serta uji lainnya, disertai 

dengan penambahan penjelasan dari data tersebut. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hasil penelitian yang berisikan 

kesimpulan, keterbatasan, rekomendasi yang disampaikan  oleh peneliti. Hal-hal 

di atas diperoleh dari hasil uji dan analisis serta keterbatasan atau kendala yang 

didapatkan dalam proses penelitian, dan juga rekomendasi atau saran yang 

disampaikan agar dapat memberikan sebuah manfaat terhadap peneliti pada waktu 

yang akan datang. 
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