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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Singapura merupakan salah satu negara yang berada di Asia, tepatnya di Asia 

Tenggara. Pada abad ke-14 Singapura hanyalah sebuah pulau yang digunakan oleh 

negara Malaysia sebagai pelabuhan perdagangan melayu yang dikenal dengan 

sebutan Tamasek yang berarti kota laut. Kedudukan Singapura pada saat itu belum 

jelas dan sering kali berpindah-pindah kekuasaan, sampai pada akhirnya di abad ke-

17 Singapura jatuh kedalam ketidakjelasan, dimana tidak ada kekuasaan manapun 

yang menguasai daerah tersebut. Pada tahun 1819, Inggris menduduki Singapura 

dan mendirikan Singapura yang lebih maju sebagai koloni perdagangan, 

dikarenakan lokasi Singapura yang dilihat sangat strategis. Pada tahun 1941, 

Singapura mengalami penjajahan oleh Jepang, tepatnya pada saat perang dunia 

kedua. Pada tahun 1945, saat Jepang menyerah, Singapura kembali berada di bawah 

koloni Inggris, sampai pada akhirnya di tahun 1959, Singapura melakukan gerakan 

kemerdekaan, dan menjadikan Lee Kuan Yew sebagai perdana menteri pertama 

Singapura. Pada tahun 1963, Singapura bergabung dalam Federasi Malaysia yang 

terdiri dari Malaysia, Singapura, Serawak dan Borneo Utara (sekarang merupakan 

Sabah), namun 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura 

memutusan untuk keluar dari Federasi Malaysia, dan menjadi negara yang mandiri 

hingga sampai saat ini.

Pada saat ini Singapura memiliki penduduk kurang lebih 6 juta jiwa, tepatnya 

5.995.991 (berdasarkan data bulan Juli 2018). Penduduk Singapura terdiri dari 

beberapa etnis, diantara adalah Tionghoa (China), Malay (yang berasal dari negara 

Malaysia dan Indonesia), India (termasuk yang berasal dari negara India, Pakistan, 

Banglades dan Srilanka), dan beberapa grup etnis lainnya (seperti Eropa, Kaukasia, 

Jepang, Filipina dan Vietnam). Bahasa mayoritas yang digunakan oleh 

penduduknya ialah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, namun ada juga penduduk 

yang menggunakan bahasa Melayu (sebesar 10,7%), bahasa Tamil (sebesar 3,3%) 

dan bahasa lainnya (sebesar 2%). Penduduk Singapura saat ini didominasi oleh 

penduduk dengan usia produktif, hal inilah yang menjadikan Singapura bertumbuh 
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sangat pesat akhir-akhir ini, sekalipun Singapura tidak memiliki wilayah yang luas 

untuk dibangun.

Singapura memiliki total luas wilayah sebesar 719,2 kilometer persegi, yang 

terdiri dari 709,2 kilometer persegi daratan dan 10 kilometer persegi lautan. 

Berdasarkan luas wilayahnya tersebut Singapura menempati urutan ke-191 diantara 

258 negara, berbeda jauh dengan Indonesia yang berada pada urutan ke-16.

Singapura memiliki lokasi yang terbilang strategis, dimana Singapura berbatasan 

langsung dengan daratan Malaysia dan berdekatan dengan Indonesia. Sekalipun 

berdekatan dengan dua negara tersebut, Singapura memiliki karakterisitik yang 

sangat berbeda. Singapura tidak memiliki hasil bumi sendiri, berbeda dengan 

Malaysia dan Indonesia, yang mampu menghasilkan dan mengelola hasil bumi, 

namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Singapura untuk bertumbuh. 

Pemasukan ekonomi Singapura dihasilkan oleh pajak penduduknya, serta industri 

yang ada di dalamnya. Salah satu industri yang menyokong bertumbuhan Singapura 

ialah industri pariwisata, yang dimana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

ke Singapura lima tahun belakangan ini mengalami peningkatan yang konstan. Pada 

tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mengunjungi 

Singapura menembus angka 18.508.302, dimana 6.502.966 diantaranya merupakan 

wisatawan yang berasal dari Asia Tenggara, salah satunya ialah Indonesia yang 

jumlah kunjungannya mencapai angka 3.021.455 kunjungan. Dan pada tahun 2019, 

jumlah kunjungan keseluruhan mencapai 19.111.343 kunjungan dan 3.110.088 

diantaranya merupakan kunjungan wisatawan yang berasal dari Indonesia.

Jumlah kunjungan yang ada tidak terlepas dari adanya wisatawan yang 

berkunjung kembali. Setiap wisatawan yang berkunjung kembali, pada mulanya 

memiliki niat yang dikarenakan kepuasaan wisatawan (tourist satisfaction)

terhadap suatu destinasi. Namun kepuasaan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang kerap kali mempengaruhi kepuasaan 

wisatawan ialah citra dari destinasi (destination image) yang dikunjungi, faktor 

pendorong (push factors) dari wisatawan, serta faktor penarik (pull factors) yang 

diberikan oleh suatu destinasi. Faktor-faktor tersebut juga dapat secara langsung 

mempengaruhi niat wisatawan untuk berkunjung kembali (revisit intention).
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Hal tersebut mendasari dilakukannya penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Destination Image, Push Factors dan Pull Factors terhadap Revisit 

Intention Wisatawan Indonesia ke Singapura” guna menganalisa seberapa besar 

pengaruh dari setiap faktor terhadap niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke 

Singapura.

1.2 Permasalahan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan beberapa rumusan 

masalah yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Uraian 

rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Apakah destination image memiliki pengaruh terhadap revisit intention,

secara langsung dan tidak langsung?

b. Apakah push factors memiliki pengaruh terhadap revisit intention, secara 

langsung dan tidak langsung?

c. Apakah pull factors memiliki pengaruh terhadap revisit intention, secara 

langsung maupun tidak langsung?

d. Apakah destination image, push factors dan pull factors memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap tourist satisfaction?

e. Apakah tourist satisfaction memiliki pengaruh terhadap revisit intention?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dengan diadakannya penelitian dan penyusunan laporan 

“Analisis Pengaruh Destination Image, Push Factors dan Pull Factors terhadap 

Revisit Intention Wisatawan Indonesia ke Singapura” adalah sebagai berikut

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan pengaruh dari 

beberapa variabel sebagai berikut :

a. Pengaruh destination image terhadap revisit intention, baik secara 

langsung maupun tidak langsung

b. Pengaruh push factors terhadap revisit intention, baik secara langsung 

maupun tidak langsung
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c. Pengaruh pull factors terhadap revisit intention, baik secara langsung 

maupun tidak langsung

d. Pengaruh destination image, push factors dan pull factors terhadap 

tourist satisfaction secara langsung

e. Pengaruh tourist satisfaction terhadap revisit intention

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat 

baik secara praktis maupun akademis, dimana manfaat tersebut ialah :

a. Memberi kontribusi ilmiah dan kajian mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke suatu 

destinasi wisata

b. Memberikan gambaran terhadap perkembangan dunia pariwisata di 

negara tetangga

c. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pelaku pariwisata di 

Indonesia sebagai bahan acuan untuk mengembangkan pariwisata yang 

ada di Indonesia

1.4 Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini membahas beberapa hal yang terbagi ke dalam 5 bab, 

dimana setiap bab memiliki sub-bab yang membahas setiap topik lebih spesifik. 

Pembahasan setiap bab pada laporan penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal yang membahas mengenai latar belakang 

dilakukannya penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat dengan 

adanya penelitian ini, serta sistematika pembahasan dari penyununan laporan ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab dua berisi teori serta temuan yang diperoleh dari penelitian yang sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai 

dasar penulisan laporan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk rangkuman 

singkat yang komperhensif. Dalam bab ini juga dibahas mengenai hubungan antar 

variabel, serta model penelitian dan perumusan hipotesis penelitian.
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga membahas mengenai rancangan yang digunakan, serta objek yang 

menjadi sasaran dilakukannya penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai 

pengertian dari setiap variabel, pengukuran yang digunakan untuk menguji variabel 

tersebut serta teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang akan diolah 

dalam penelitian. Setiap data yang terkumpulkan, akan diola dengan berbagai 

macam uji yang dijelaskan pada sub-bab metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan bab yang berisi mengenai pembahasan dari hasil 

pengujian data yang telah diperoleh. Hasil pengujian tersebut dituangkan ke dalam 

bentuk tabel dengan penjelasan singkat sebagai bentuk dari hasil penelitian yang 

dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ialah bab terakhir yang merangkup keseluruhan penelitan dalam 

bentuk kesimpulan. Dalam bab ini juga membahas mengenai keterbatasan yang 

ditemui selama proses penelitian serta rekomondasi yang disarankan untuk 

penelitian selanjutnya.
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