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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang pariwisata merupakan salah satu dapat memperoleh devisa Negara 

sebagian besar wilayah di Indonesia. Demikian dengan Pulau Bintan yang 

dikelilingi oleh sumber daya alam yang indah seperti keindahan pantai yang 

beragam dan panorama bawah laut yang sangat menarik. Kepuasan  sesorang 

wisatawan sangat kuat dengan kualitas produk pariwisata yang di terimanya 

(Paludi 2016). Menurut Purwanti, N. D., & Dewi (2014), Pulau Bintan menjadi

tujuan wisatawan khususnya wisatawan domestik dan memberi kontribusi 

pendapatan asli daerah (PAD). Data kunjungan wisatawan ke Pulau Bintan 

merupakan terbesar kedua di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 jumlah wisatawan meningkat di bulan 

desember mencapai jumlah 61.258 jiwa, di bulan Desember merupakan akhir 

tahun di mana para pekerja dan anak-anak sekolah libur serta menyambut natal 

dan tahun baru. 

Kondisi tersebut menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan 

modalnya dalam pembangunan pariwisata. Menurut Brahmanto (2015) bidang 

akomodasi dan biro perjalanan merupakan fasilitas yang di butuhkan oleh 

wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Kawasan Lagoi di Bintan menjadi

destinasi bagi wisatawan lokal karena memiliki beragam atraksi wisata yang 

menarik. Selain  itu kegiatan event besar banyak di selengarakan di Bintan seperti

marathon dan, festival bahari event menyambut tahun baru. Hal tersebut akan 

meningkatkan hunian hotel di Pulau Bintan dan sekitarnya, begitu juga usaha di 
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bidang, kuliner, souvenir dan berbagai wahana permainan. Di bawah ini 

merupakan grafik kunjungan wisatawan ke Pulau Bintan.

Gambar 1.1. Grafik Kunjungan wisatawan ke Bintan

Sumbar: Statistik Pariwisata Kabupaten Bintan (2018)

Berikut ini tabel dari jumlah lokasi dan jumlah hotel Berbintang yang ada di 

Bintan. 

Gambar 1.2. Tabel jumlah Lokasi dan Jumlah Hotel Berbintang

Sumber : Statistik Pariwisata Kabupaten Bintan (2018)

Berdasarkan tabel di atas hotel terbanyak di Pulau Bintan adalah terletak di 

lokasi Telok Sebong yang memiliki 17 hotel berbintang, karena kawasan banyak 

memiliki tempat wisata yang yang menawarkan pesona keindahan alam, seperti 

pantai, resort dan juga terdapat sport berfoto  yang instagramable kawasan ini juga 
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memiliki tempat wisata kolam renang yang terbesar di ASIA. Di dalam area Telok 

Sebon di dukung adanya pelabuhan yang dapat langsung menerima kunjungan 

wisatawan dari negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Sedangkan gunung 

kijang memiliki 7 hotel berbintang karena itu kawasan ini banyak tempat wisata 

religious seperti sejarah vihara dan pulau yang memiliki sejarah pada zaman 

dahulu.

Tingkat Penghunian kamar merupakan salah satu indicator yang dapat 

digunakan untuk melihat perkembangan suatu tempat wisata, dalam tingkat 

penghunian kamar mengambarkan kondisi kamar yang terjual. Berikut adalah 

grafikn tingkat penghunian kamar.  

Gambar 1.3 Grafik Tingkat Penghunian Kamar

Sumber: Statistik Pariwisata Kabupaten Bintan (2018)

Dari Grafik di atas menunjukkan tingkat penghunian kamar tertinggi terjadi 

pada hotel berbintang pada bulan Februari yaitu sebesar 55,85% dan terendah 

sebesar 42,15% pada bulan April. Sedangkan tingakat penghunian  kamar 

akomodasi lainnya tertinggi terjadi pada bulan Februari dan terendah pada bulan 

Oktober, hal ini menrupakn tingkat penghunian kamar tertinggi baik hotel bintang 

maupun akomodasi lainnya terjadi pada bulan Februari, pada bulan Februari 
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banyak wisatawan yang berasal dari Negara Cina dan bagi wisatawan cina bulan 

Februari merupakan tahun baru imblek, dan bulan yang mendapat keberuntungan 

menurut kalender cina dengan medatangkan bulan penuh pertama dalam  setahun. 

Sedangkan pada bulan Oktober rendahnya kegiatan-kegiatan yang di adakan baik 

dalam nasional maupun internasional. 

Sebagai upaya untuk  meningkatkan kunjungan wisatawan ke Resort Bintan, 

oleh karena itu butuh mengetahui kualitas tempat Resort serta pengaruh dengan 

perilaku yaitu kepuasan dan niat perilaku berkunjung, sebagai bentuk komitmen 

atas kepuasan yang dirasakan wisatawan selama berkunjung ke Resort Bintan.

Menurut Basiya & Rozak, (2012). Dalam mengidentifikasi kualitas tempat 

Resort yang ada di Bintan merupakan usaha pemasaran berorientasi pelanggan 

untuk memahami kebutuhan dan keinginan wisatawan domestik dalam melakukan 

kunjungan Resort Bintan. Terdapat factor-faktor yang dapat di identifikasi sebagai 

kualitas tempat tujuan Resort di Bintan adalah tempat wisata yang menarik, 

panorama resort yang sangat indah dengan fasilitas yang lengkap dan wisata 

budaya yang masih kental. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

wisatawan domestik dilakukan dengan memintak tangapan langsung secara 

menyeluruh dengan menyebarkan kuisioner kepada wisatawan domestik. 

Wisatawan lokal yang merasakan puas dalam melakukan perjalanan wisata akan 

menciptakan image yang positif terhadap jasa pariwisata dan mendorong masa 

yang akan datang sehingga pada akhirnya kepariwisataan dapat meningkat 

pemakaian tempat tidur, tingkat penghuni kamar dan jumlah usaha akomodasi di 

dunia perhotelan. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menjadi tertarik untuk 

menganalisa kejutan positif, kegembiraan dan kepuasan dengan berhubungan niat 
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perilaku maka dari itu peneliti memberi judul “Faktor dari Kepuasan terhadap 

Niat Perilaku Wisatawan pada Destinasi Bintan Resort“.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan adalah yaitu: 

1. Apakah kejutan positif berpengaruhi kepada kepuasan?

2. Apakah kegembiraan berpengaruhi kepada kepuasan ?

3. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap niat perilaku ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Dalam tujuan ini yang dapat diketahui seperti berikuti ini:

1. Pengaruh faktor Kejutan positive terhadap kepuasan.

2. Pengaruh faktor kegembiraan terhadap kepuasan.

3. Pengaruh antara kepuasan terhadap niat perilaku.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk Pemerintah Daerah 

Dalam penelitian ini memiliki hasil manfaat khusus pemerintah daerah 

yaitu dapat meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah, juga dapat 

memberikan nilai ekonomis pada sektor-sektor yang berhubungan jasa pariwisata.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Berdasarkan manfaat akademik penelitian ini dapat mendukung pada 

pengembangan ilmu terutama bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian 

sehingga dapat melihatnya sebagai referensi.

1.4. Sistematika Pembahasan
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Pada bagian ini memberikan penjelasan tentang isi dan pembahasan setiap 

bab yang ada di penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab 1 ini terdapat latar belakang penelitian, menjelaskan 

permasalahan, tujuan dan manfaat, serta menjelaskan penyusunan 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam pembahasan ini memiliki 2 penjelasan yaitu kerangka teoretis dan 

model yang mendasari perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 

seperti rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian bab 4 ini yang berisi uji hasil data seperti kajian deskripsi 

demografi responden, hasil uji kualitas data, dan uji asumsi klasik serta 

hasil kesimpulan hipotesis yang diuji seperti, uji F, uji t dan uji 

koefisien determinasi

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan

penelitian dari hasil uraian keterbatasan serta saran untuk peneliti

selanjutnya tentang niat perilaku yang lebih luas.
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