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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat 

signifikan. Wisatawan internasional mengalami pertumbuhan sebesar 3,6%  

dengan total 1,3 miliar juta di seluruh dunia (UNWTO, 2017). Menurut data yang 

diperoleh dapat kita lihat bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang 

dapat menunjang ekonomi suatu negara. Dengan adanya peningkatan 

kepariwisataan dunia, maka dibutuhkan juga sumber daya manusia yang 

kompeten di bidangnya (Gusti Bagus Tresnadika, 2018).  

Singapura merupakan negara yang memiliki pariwisata (destinasi wisata) 

yang sangat indah. Menurut CNNIndonesia.com, destinasi favorit yang menjadi 

tujuan wisatawan adalah Universal Studio, Sentosa, Orchard, dan Marina Bay 

Sands. Dimana sebagian besar turis yang berkunjung ke Singapura pasti 

mengunjungi Marina Bay Sands yang memiliki pemandangan yang indah pada 

siang maupun malam hari (CNN Indonesia, 2019). Tidak jauh berbeda dengan 

Marina Bay Sands, di Singapura juga terdapat Singapore Zoological Gardens dan 

Night Safari. Di Singapore Zoological Gardens dan Night Safari, wisatawan dapat 

menikmati kebun binatang layaknya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan pada 

waktu malam hari. 

Data menunjukkan pertumbuhan wisatawan yang pergi ke Singapura secara 

global  hanyalah 18,5 juta, di sisi lain, devisa yang diterima oleh Singapura 

sebesar 27,1 miliar dollar Singapura (idn.times.com, 2019). Sektor yang paling 

berpengaruh dalam industri pariwisata di Singapura adalah wisata belanja. Sektor 

belanja ini meningkat sebanyak 14 persen.  

Destinasi wisata belanja yang ada di Singapura memiliki lokasi di Orchard 

Road, Bugis Street, Little India, dan lainnya. Di Orchard Road sendiri, terdapat 

restoran, hotel, barang fashion (Ritel), berbagai pilihan hiburan untuk semua 

selera maupun anggaran belanja, dan pusat kuliner. Ketika mengunjungi Bugis 

Street, kita akan berbelanja oleh-oleh mulai dari magnet kulkas, gantungan kunci, 

kaus, dompet, tas, biskuit, coklat, dan selai serikaya (liputan6.com). Di Little 
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India, terdapat berbagai hidangan etnis seperti roti prata dan uppuma 

(visitsingapore.com). Hal inilah yang dapat kita lihat yang juga menarik 

pengunjung untuk datang ke Singapura secara berkelanjutan. 

 Dari segi kunjungan wisatawan, Berdasarkan berita dari Kompas.com, 

pengunjung Singapura pada 2018 mencapai 18,5 juta kunjungan wisatawan 

dimana mayoritas pengunjung Singapura berdasarkan data dari Singapore 

Tourism Board (STB) sebagai berikut : 

Negara Mayoritas pengunjung 

Singapura 

Jumlah pengunjung negara Singapura 

China 3,42 juta 

Indonesia 3,02 juta 

India 1,44 juta 

Malaysia 1,25 juta 

Australia 1,1 juta 

Tabel 1.1. Negara mayoritas pengunjung Singapura 

 Dalam kunjungan wisatawan ke Singapura, rata-rata memiliki tujuan untuk 

berwisata. Dari segi destinasi wisata kita dapat lihat bahwa Singapura sangat 

menata kotanya dengan baik sehingga dapat mendatangkan wisatawan dari negara 

lain dengan jumlah yang cukup besar. 

 Menurut penulis, Singapura memiliki banyak destinasi wisata yang sangat 

indah dan menarik perhatian yang dapat memberikan contoh untuk negara 

lainnya. Adapun destinasi wisatanya dapat dikunjungi pada malam hari adalah 

Singapore Zoological Gardens dan Night Safari. Hal lainnya yang Singapura 

miliki adalah wisata belanjanya, dimana devisa wisata belanja ini meningkat tajam 

dari tahun sebelumnya atau sekitar 14 persen.   

Untuk mengembangkan strategi pemasaran pariwisata dibutuhkan target yang 

baik dan efektif serta pemahaman yang baik tentang niat berkunjung kembali (Lin 

& Morais, 2009). Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa kunjungan wisatawan 

secara berulang akan lebih banyak memberikan keuntungan, karena tujuan wisata 

akan dipromosikan dari mulut ke mulut (Baker & Crompton, 2000; Um, Chon, & 

Ro, 2006).  
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Penulis akan meneliti lebih lagi daya tarik lain yang dimiliki singapura, 

sebagai contoh yaitu destinasi nya yang indah dan sangat berkualitas, kualitas 

pelayanan nya yang di perbaiki sesuai Standart Operasional yang berlaku, dan 

apa saja motivasi para pengunjung menjadikan Singapura sebagai destinasi 

terbaiknya untuk di kunjungi. Dan untuk itu Saya pribadi mengambil judul 

“PENGARUH DARI GAMBARAN DESTINASI, MOTIVASI, DAN 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP NIAT BERKUNJUNG KEMBALI 

WISATAWAN KE SINGAPURA”. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut ini: 

a. Apakah niat berkunjung kembali memiliki hubungan dengan Gambaran 

destinasi? 

b. Apakah niat berkunjung kembali memiliki hubungan dengan Motivasi? 

c. Apakah niat berkunjung kembali memiliki hubungan dengan Kualitas 

Pelayanan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

a. Hubungan niat berkunjung kembali dengan gambaran destinasi. 

b. Hubungan niat berkunjung kembali dengan motivasi. 

c. Hubungan niat berkunjung kembali dengan kualitas pelayanan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Beberapa Manfaat dari penelitian ini : 

1. Bagi Pemerintah 

Dari hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, manfaat yang didapatkan 

oleh pemerintah adalah menambah pengetahuan mengenai faktor yang 

memengaruhi niat berkunjung kembali dan bagaimana menggunakan 

faktor-faktor tersebut dalam memicu keinginan berkunjung ke Singapura 

dan melakukan Revisit Intention, sehingga memberikan manfaat yang 

maksimal bagi pemerintah dan tercapainya tujuan negara. 

2. Bagi Aparat Negara 
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Dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

berkunjung kembali wisatawan ke suatu negara kepada aparatur sipil 

negara, sehingga membantu aparatur dalam mengetahui faktor-faktor yang 

dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengembangkan pariwisata agar 

terjadinya niat wisatawan untuk berkunjung kembali, supaya dunia 

pariwisata akan terus berlanjut dan tidak berhenti hanya di generasi ini 

saja. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam sub bab ini, kita akan membahas mengenai isi dan hal yang 

tercantum pada setiap bab yang telah peneliti susun yaitu: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat, dan perumusan 

pembahasan atas penyusunan penelitian ini merupakan bagian dari Bab 

pertama. 

 BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 

Dua bagian penting dalam Bab ini yaitu kerangka teoretis dan penjelasan 

dari penelitian sebelumnya, maupun model yang mendasari penelitian 

sampai pada perumusan hipotesis. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini berisikan pendekatan dan metode penelitian yang penulis 

gunakan, yang terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi 

Niat berkunjung kembali dan faktor yang mempengaruhinya, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data penelitian. Metode analisis 

data terdiri dari uji outlier, uji normalitas multivariate, uji analisis faktor 

konfirmatori, dan uji hipotesis. 

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji normalitas 

multivariate, uji analisis faktor konfirmatori, beserta dengan penjelasan 

atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji merupakan bagian dari Bab 

keempat. 
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 BAB V KESIMPULAN, DESTINATION IMAGE, MOTIVATION 

DAN SERVICE QUALITY TERHADAP REVISIT INTENTION 

Bab terakhir dalam laporan ini merupakan bagian penutup yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, dalam bab ini juga akan 

dibahas kembali mengenai hal-hal yang penulis dapatkan dari bab 

sebelumnya, mamuat keterbatasan dalam penelitian serta rekomendasi 

yang peneliti sarankan untuk menjadi acuan bagi penelitian kedepannya. 
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