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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pariwisata merupakan suatu kegiatan wisata yang dilakukan oleh 

seseorang yang tujuannya untuk berwisata ataupun dengan tujuan lainnya. Sebuah 

kawasan pariwisata harus memiliki daya tarik wisata, fasilitas umumbagi 

wisatawan, fasilitas pendukung pariwisata, aksesibilitas menuju tempat wisata, 

juga masyarakat sekitar yang saling terkait dan membantu terbentuknya 

kepariwisataan. Pariwisata merupakan salah satu sector pemberi masukan pada 

penapatan daerah Kota Batam. Pada website badan pusat statistic Kota Batam

dapat dilihat jika total jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batam di tahun 

2019 berjumlah 1.947.943 wisatawan.
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Gambar 1.1 Website Badan Pusat Statistik Kota Batam, sumber: Badan Pusat 

Statistik Kota Batam, 2020.

Word of mouth (WOM) adalah komunikasi antara pelanggan tentang 

produk, layanan, atau perusahaan tertentu dimana sumbernya dianggap 

independent dari pengaruh komersial. WOM mengacu pada komunikasi informal 

yang diarahkan pada pelanggan lain tentang kepemilikan, penggunaan, ataupun

karakteristik barang juga jasa tertentu maupun penjualnya. Penelitian-penelitian 

sebelumnya mengindikasikan bahwa word of mouth (WOM) memainkan peran 

yang semakin penting dalam membentuk sikap dan perilaku pembelian konsumen. 

Dalam komunikasi sosial online yang berkembang, elektronik dari mulut ke mulut 

(eWOM) telah menjadi topik penting bagi para peneliti bisnis juga pemasaran. 

Studi terbaru telah meneliti pengaruh eWOM berbasis Internet pada keberhasilan 

produk, komunitas konsumen dan mengeksplorasi bagaimana proses komunikasi 

WOM mempengaruhi keputusan dan perilaku pelanggan dalam lingkungan online.

Dalam bisnis pariwisata, efek yang dimiliki eWOM terbilang sangat kuat. 

Benda tak berwujud seperti layanan pariwisata tidak dapat dinilai sebelum

digunakan. Maka karena itu, pembelian produk dan layanan tidak berwujud 

melibatkan risiko yang lebih tinggi. Wisatawan lebih bergantung pada pengaruh 

interpersonal online dan eWOM. eWOM dapat menyediakan semua informasi 

yang di butuhkan oleh wisatawan mulai dari kualitas produk ataupun layanan, 

harga, fasilitas, hingga kelebihan dan kekurangan tempat yang ingin dikunjungi.

Berdasarkan hal terbut wisatawan dapat merencanakan perjalanan yang akan 

dilakukan.
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Selain minat berkunjung eWOM juga dapat mempengaruhi perilaku 

wisatawan. Maksudnya eWOM dapat mempengaruhi sikap dan tindakan yang 

akan dilakukan oleh wisatawan saat berkunjung ke lokasi. Umumnya eWOM 

merupakan hasil review ataupun pengalaman yang telah dirasakan atau dijalani 

oleh wisatawan yang telah berkunjung sebelumnya. Pengalaman tersebut bisa di 

berikan melalui tulisan, foto juga video. Ekspektasi wisatawan dapat terbentuk 

melalui informasi yang didapatkan melalui eWOM. Ekspektasi tersebut akan 

menjadi acuan dalam penilaian wisatawan dan akan menentukan bagaimana 

wisatawan akan bersikap terhadap tempat tersebut. 

Sikap wisatawan ini sendiri selain dapat dipengaruhi oleh eWOM juga 

dapat mempengaruhi eWOM. Pengalaman yang telah dirasakan oleh wisatawan 

yang diulas diblog ataupun vlog dapat mempengaruhi minat berkunjung

wisatawan yang akan berkunjung. Wisatawan tersebut dapat mengungkapkan 

ataupun mengekspresikan pendapatnya tentang tempat yang telah dikunjungi. 

Blog ataupun vlog yang telah dibuat oleh wisatawan tersebut dapat menarik 

perhatian wisatawan yang akan datang. Munculnya ketertarikan menandakan 

tahap awal dalam minat berkunjung.

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh eWOM harusnya diperhatikan 

oleh pemerintah juga pihak pengelola wisata yang ada di Kota Batam. eWOM 

sendiri dapat memberikan pengaruh positif juga negatif, sehingga perlu dilakukan 

pencegahan agar tidak mendapatkan pengaruh negatif. Atas dasar latar belakang 

tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh eWOM dan Sikap wisatawan terhadap Minat berkunjung.”
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1.2 Permasalahan Penelitian

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini antara lain:

a. Apakah terdapat pengaruh eWOM terhadap sikap wisatawan?

b. Apakah terdapat pengaruh eWOM terhadap minat berkunjung?

c. Apakah terdapat pengaruh sikap wisatawan terhadap minat berkunjung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Pengaruh eWOM terhadap sikap wisatawan

b. Pengaruh eWOM terhadap minat berkunjung

c. Pengaruh sikap wisatawan terhadap minat berkunjung

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Sebagai penunjang dan berkontribusi untuk menambah teori khususnya 

pada pengembangan pariwisata;

b. Sebagai dasar penelitian bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Pembahasan
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Sistematika pembahasan memiliki tujuan agar dapat memberikan 

bayangan terkait isi dan pembahasan pada bab yang ada dalam penelitian ini 

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas terkait latar belakang pengambilan judul, 

rumusan masalah pada penelitian ini, tujuan juga manfaat dilakukannya 

penelitian ini.

Bab II Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis

Bagian ini menelaah terkait teori yang digunakan pada penelitian 

ini, penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dan pembanding, kerangka 

pemikiran penelitian serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini membahas terkait metode penelitian yang dipakai, 

populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan dan analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bagian ini membahas mengenai analisa penelitian dan pembahasan 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab V Kesimpulan, Keterbatasan, Rekomendasi, dan Implikasi Manajerial

Bagian ini membahas perihal kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan, keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan 

rekomendasi untuk penelitian berikutnya.
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