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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada saat ini industri pariwisata telah memungkinkan banyak orang untuk 

mencoba melakukan liburan ke suatu tujuan yang memiliki ciri khas yang berbeda 

dengan tanah air mereka. Sebagian besar orang-orang melakukan perjalanan ke 

negara lain di karenakan untuk melihat perkembangan negara lain, mempelajari 

budaya baru dan juga merefleksi diri dari kegiatan sehari-hari di negara asalnya. 

Akan tetapi, terkadang para wisatawan berwisata ke negara lain juga akan 

mengalami hal yang tidak terduga olehnya ataupun tidak dapat dihindarkan.  

Pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Batam tidak hanya membawa 

signifikantetapi pembangunan ekonomi di kawasan itu juga telah membuatnya 

menjadi yang terbesar kedua di duniadaerah penerima wisata.Dalam hal ini, 

pengulangan, Kunjungan sangat penting dalamindustri pariwisata dan niat 

mengunjungi kembali dianggap sebagai satumasalah paling penting dalam 

pemasaran kontemporer.Hal yang menantang bagi pengelola restoran adalah 

bagaimana cara mendorong pengunjung untuk berkunjung kembali.Mitos 

pemasaran yang umum adalah bahwa lima atau enam kali lebih efektif untuk 

menarik pelanggan tetapselain untuk mendapatkan yang baru. Meskipun 

demikian, ada beberapa studi tentang hubungan antarakepuasan perjalanan dan 

niat perilaku selama proses pemilihan tujuan pasca-pembelian. Untuk bereaksi 

terhadap tantangan ini, persaingan antar maskapai telahmenjadi lebih intens dan 

kualitas layanan maskapai penerbangan mendapat perhatian lebih dari 

sebelumnya.Selain itu, kualitas layanan dan nilai yang dirasakan adalahrespons 

kognitif terhadap pengalaman konsumen, dengan kualitas layanan merujuk pada 

peningkatankualitas layanan maskapai untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 

pelanggan(Soleimani & Einolahzade, 2018). 

Penelitian Rusdin dan Rashid (2018)menunjukkan bahwa kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh pelangganpersepsi kualitas.Secara umum, kualitas 

layanan merupakan anteseden dari konsep yang lebih luaskepuasan 

pelanggan.Pentingnyadari masing-masing dimensi kualitas layanan yang memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan berbeda dengansituasi.Dengan demikian, 
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dampak relatif kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di maskapai 

penerbanganindustri adalah unik di antara industri.Kepuasan pelanggan adalah 

masalah yang menarik karena dalamretensi pelanggan industri jasa lebih penting 

daripada menarik pelanggan baru. Selain itu, mereka akan merekomendasikan 

teman, kerabat, dan semua orang yang mereka kenaldatang untuk mengunjungi 

tujuan. Salah satu faktor yang dievaluasi dalam suatu proses dalam mengambil 

keputusan konsumen adalah dari mulut ke mulut (word of mouth.) Initerkait 

dengan komunikasi informal pelanggan yang telah menggunakan produk atau 

layanan dankemudian mengomunikasikan pengalaman mereka - baik positif atau 

negatif - tentang karakteristikbisnis atau produk ke konsumen lain yang berencana 

untuk membelinya. WOM adalah sebuah sumber informasi yang tentunya sangat 

sering dicari orang tertarik bepergian.Selain keberadaan dan penekanan semua 

hubungan ini, masih ada celah di siniapakah kepuasan dan WOM memiliki peran 

mediasi dalam pengaruh kualitas layanan terhadap kunjungan kembaliniat.Jadi 

untuk menjawab pertanyaan utama ini, adapun tujuan dari penelitian ini ialah 

untuk berkontribusi pengaruhnyakualitas layanan pada niat mengunjungi kembali 

dengan fokus pada peran mediasi WOM dan kepuasan. 

Batam merupakan sebuah kota yang bertetangga dengan Malaysia, 

Singapura, jadi tidak mengherankan jika wisatawan yang ada di Batam itu berasal 

dari negara-negara tersebut. Dapat di ketahui bahwa kota Batam sekarang 

merupakan tempat pariwisata yang banyak di kunjungi oleh para turis. Wisatawan 

mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kota Batam pada Desember 2019 

tercatat sebanyak 190.232 kunjungan. Jumlah ini naik 13,72 persen dibanding 

bulan sebelumnya sebanyak 167.288 kunjungan wisman. Batam masih jadi 

penyumbang wisman terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Nomor dua itu Bintan, 

sekitar 40 ribu wismannya,” yang di katakana Kepala Badan Pusat Statistik (Bps 

Kota Batam,2020).  

Pada tahun 2018kota Batam berhasil memenuhi target kunjungan wisman 

yang ditetapkan Kementerian Pariwisata, sebesar 1,8 juta. Total kunjungan pada 

2018 tercatat 1.887.284 wisman. Sementara tahun 2019 ini, Total kunjungan pada 

2019 tercatat sebanyak 1.947.943 wisman yang berkunjung ke kota Batam. Hal-

hal menarik yang membuat para wisatawan untuk mengunjungi kota Batam yaitu 

Sarinah. Pengaruh Service Quality Terhadap Revisit Intention pada Restoran Seafood di Batam Dengan Word of Mouth dan 
Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi. 
UIB Repository©2020



3 
 

Universitas Internasional Batam 

di karenakan tempat wisata seperti resort yang terdapat pemandangan yang indah 

dan terutama memiliki aneka makanan-makanan yang cukup terkenal salah 

satunya adalah seafood yang tentunya tidak asing di dengar oleh orang-orang dan 

di gemari oleh banyak orang, ciri-ciri kepribadian yang berhubungan dengan 

makanan telah meningkat secara signifikan dalam hal memahami turis perilaku 

lokal konsumsi makanan. Saat ini, banyak peneliti menyarankan memanfaatkan 

ciri-ciri kepribadian yang berhubungan dengan makanan dalam pemeriksaan 

kebiasaan makanan wisatawan.Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menyelidiki 

ciri-ciri kepribadian yang berhubungan dengan makanan yang lebih dalam 

literatur pariwisata. Batam ini kaya akanmakanan laut yang di dapatkan juga 

pastinya segar untuk di berikan kepada para wisatawan yang ingin mencicipinya.  

Seafood sebenarnya sudah di konsumsi oleh manuisa sejak zaman purba, 

manusia pada zaman purba memanfaatkan seafood sebagai makanan sehari-hari 

mereka, karena manusia pada zaman purba menganggap seafood ini sebagai 

sumber protein yang dapat di peroleh dengan cara menangkap ataupun 

memancing di laut. Olahan seafood ini sebenarnya berasal dari penduduk pesisir 

pantai. Karena di zaman purba kaya akan lautan yang memiliki aneka-aneka 

seafood yang segar.Seafood sudah terdapat sejak zaman purba namun seiring 

berkembangnya zaman tentunya tidak membuat seafood tersaingi oleh makanan 

lainnya. Pada era sekarang Seafood yang tidak asing di sebut juga sebagai 

makanan laut yang di mana seafood merupakan bahan makanan yang berasal dari 

lautan yang tersedia dalam bentuk segar, kering ataupun beku. Pada umumnya 

jenis-jenis seafood meliputi udang, kepiting, ranjungan, sotong, cumi-cumi, kapis, 

kerang, gong-gong, udang kipas, siput, tiram dan juga aneka ikan. 

Salah satu restoran di kota Batam yang menyediakan makanan seafood 

yaitu Love Seafood, wey wey seafood, golden praw, Batam. Restoran makan 

tersebut bekerjasama dengan tour and travel yang ada di kota Batam karena dapat 

di ketahui bahwa para wisatawan kebanyakan melalui tour and travel untuk 

melakukan wisata mereka, tentunya tour and trevel akan merekomedasikan tempat 

makan yang enak dan juga bersih yang berlokasi di Batam Center kepada para 

wisatawan dan juga mereka menyediakan fasilitas antar jemput yang tentunya 

akan sangat memudahkan para wisatawan untuk lebih gampang mengunjungi 
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tempat tersebut di bandingkan mereka harus mencari tau lokasi yang harus di tuju 

dan pergi ke tujuannya sendiri, karena pada umumnya para wisatawan yang 

berkunjung ke Batam tentunya mereka kurang memahami letak jalan yang berada 

di kota Batam. Namun rumah makan seafood yang terdapat di kota Batam ini 

pada umumnya belum memiliki adanya penelitian ataupun mencari tau lebih 

dalam terhadap keingian citra rasa makanan, neophobia makanan maupun 

terhadap makanan-makanan tertentu yang para wisatawan alami, oleh karena itu 

penelitian tersebut memagang peran penting dalam pemasaran bidang rumah 

makan yang ada di kota Batam karena persaingan yang semakin ketat antar 

kompetior yang ada. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di susun oleh penulis di atas.Penulis 

ingin melakukan penelitian yang mengkaji factor yang mempengaruhi minat 

wisatawan dalam megunjungi restoran seafood di Batam. Maka penulis tertatik 

untuk menulis skripsi berjudul “Pengaruh Service Quality Terhadap Revisit 

Intention pada Restoran Seafood di Batam dengan Word of Mouth dan 

Satisfaction sebagai Variabel Mediasi”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di susun di atas, maka 

penulis menemukan beberapa permasalahan yang akan di jadikan sebagai 

bahan yang akan di analisa dalam skripsi, antara lain sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh service quality terhadap satisfaction? 

2. Apakah ada pengaruh service quality terhadap word of mouth? 

3. Apakah ada pengaruh satisfaction terhadap word of mouth? 

4. Apakah ada pengaruh word of mouth terhadap revisit intention? 

5. Apakah ada pengaruh satisfaction terhadap revisit intention? 

6.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah service quality berpengaruh terhadap 

satisfaction? 
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2. Untuk mengetahui apakah service quality berpengaruh terhadap word of 

mouth? 

3. Untuk mengetahui apakah satisfaction berpengaruh terhadap word of 

mouth? 

4. Untuk mengetahui apakah word of mouth berpengaruh terhadap revisit 

intention? 

5. Untuk mengetahui apakah satisfaction berpengaruh terhadap revisit 

intention? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui apa yang di inginkan oleh 

wisatawan saat berkunjung ke restoran seafooddi Batam,dan hasil 

penelitian nantinya dapat menjadi referensi dalam menaikan tingkat 

kunjungan wisatawan dan penjualan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan menjadi tambahan informasi dalam membuat kebijakan 

berkaitan dengan pemasaran. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai mengembangkan teori 

berkaitan dengan ilmu pemasaran yang telah di pelajari di kuliah yang di 

praktekkan langsung ke dunia usahauntuk memperdalam pengetahuan 

tentang pemasaran sebuah usaha mendapatkan lebih banyak konsumen. 

 

1.5 Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasaan berguna dalam mempermudah setiap 

pembahasan dari masing-masing bab. Sistematika tesebut terdiri dari atas lima 

bab, berikut uraian yang akan di jelaskan secara garis besar: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian serta juga manfaat 

penelitian bagi perusahaan, peneliti serta juga pembaca. 
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BAB II:  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini menjelaskan penguraian model penelitian, definisi 

dari variabel idependen, pengaruh variabel, rumusan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada pembahasan ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan 

penelitian, objek penelitian, definisi operasioanl variabel dan juga 

teknik pengumpulan data serta analisa yang akan di gunakan. 

BAB IV:  ANALISA DAN PEMBAHSAN 

Dalam bab ini terdiri dari hasil analisa yang di kumpulkan, yang 

terdiri dari hasil uji outlier, hasil uji multikolinearitas, hasil uji 

normalitas serta juga hasil uji hipotesis. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada pembahasan terakhir ini merupakan dimana kesimpulan ini 

berisi tentang pendapat singkat peneliti berdasarkan dengan hasil 

dan juga pembahasan yang ada pada bab sebelumnya. Pada 

keterbatasan yaitu mengungkapkan kelemahan yang didasari oleh 

peneliti yang kemungkinan akan mempengaruhi hasil penelitian 

tersebut dan juga bertujuan untuk merekomendasikan kepada 

penelitian selanjutnya. 
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