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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan

manusia terutama menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi. Industri pariwisata

merupakan salah satu sektor ekonomi penting di Indonesia. Pariwisata

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan negara. Sepanjang

2013 sektor pariwisata berkontribusi 10 miliar dolar AS bagi devisa negara

Indonesia. Ini berarti meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat

sebesar 9,1 miliar dolar AS (BPS, 2014). Industri pariwisata berada di peringkat

keempat yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara setelah

minyak dan gas (migas), batu bara, minyak kelapa sawit, dan pariwisata

(Kemenparekraf, 2014).

Jawa Timur merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki

beberapa kota destinasi wisata, antara lain Wisata Bahari Lamongan (WBL) di

kota Lamongan; Jatim Park I dan II, Batu Night Spectacular (BNS) di kota Batu,

Malang; serta Air Terjun Madakaripura di kecamatan Lumbang, Probolinggo.

Kota Batu merupakan salah satu kota wisata favorit wisatawan domestik, hal ini

dikarenakan kota Batu menyediakan destinasi wisata yang sangat beranekaragam,

seperti Jatim Park I, Jatim Park II, Batu Night Spectacular (BNS), Selekta, Air

Terjun Coban Rondo, serta Pemandian Air Panas Cangar, sehingga pengunjung
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memiliki beberapa pilihan destinasi wisata dalam satu kota (Statda kota Batu,

2013).

Letak geografis kota Batu ± 100 km sebelah selatan kota Surabaya.

Ditinjau dari astronomi, kota Batu terletak diantara 122°17’ sampai dengan

122°57’ Bujur Timur dan 7°44’ sampai dengan 8°26’ Lintang Selatan (Statda kota

Batu, 2013).

Tabel 1.1
Batas Wilayah Kota Batu

Batas Wilayah Nama Kabupaten
Utara - Kecamatan Prigen

- Kabupaten Mojokerto
Timur - Kecamatan Karang Ploso

- Kecamatan Dau
- Kabupaten Malang

Selatan - Kecamatan Dau
- Kecamatan Wagir
- Kabupaten Malang

Barat - Kecamatan Pujon
- Kabupaten Malang

Sumber: lampiran VIII

Selain hal tersebut, cuaca sejuk kota Batu juga sangat cocok untuk berlibur

(www.indonesia.travel). Puluhan ribu wisatawan domestik sejak hari H hingga

H+3 lebaran membanjiri tempat-tempat rekreasi di wilayah Kabupaten Malang

maupun kota Batu, Jawa Timur (antarajatim.com). Terjadi lonjakan pengunjung

hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan hari biasa (antarajatim.com). Hal

tersebut menunjukkan bahwa kota Batu selalu diminati oleh wisatawan domestik

terlebih pada setiap musim liburan. Salah satu obyek wisata yang paling diminati

yaitu Jatim Park I dan Jatim Park II, terbukti dengan jumlah pengunjung terbesar

dari tahun ke tahun. Sebagai objek wisata yang cukup baru pada tahun 2009,

Jatim Park II cukup menarik wisatawan domestik untuk mengunjunginya. Jumlah
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pengunjung Jatim Park I dan II pada tahun 2009 sejumlah 722.376 orang

meningkat menjadi 899.725 pada tahun 2010, hal ini menunjukkan adanya

peningkatana sebesar 24,5 persen (Statda kota Batu, 2013).

Tabel 1.2
Jumlah Pengunjung Objek Wisata kota Batu, Malang

Tahun 2010-2012
Jumlah

Pengunjung
2009 2010 2011 2012

Jatim Park (I dan II) 722.376 899.725 777.834 804.679
Selecta 478.946 622.084 475.211 528.818
Kusuma Agro 83.451 60.352 63.474 16.239
Cangar 302.888 292.764 337.462 229.889
BNS 252.973 253.727 323.303 294.444
Sumber: Statda kota Batu (2013)

Tujuan kota Batu Malang adalah mempertahankan kotanya sebagai kota

wisata favorit agar jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisatawan domestik

akan selalu meningkat, apalagi setelah dicanangkan bahwa kota Batu sebagai kota

wisata sejak tahun 2009 (Statda kota Batu, 2011). Untuk mencapai tujuan tersebut

manajemen merek sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kompetisi

dari setiap destinasi. Merek merupakan aset yang sangat penting untuk

mediferensiasikan penawaran dari setiap produsen, lebih lanjut lagi diferensiasi

merupakan strategi pemasaran yang sangat penting di dalam sebuah persaingan

(Boo dkk., 2009). Di samping itu, Ferns dan Walls (2012) menyatakan bahwa

mengukur merek dari sisi persepsi wisatawan dapat membantu pemasar dalam

meningkatkan produktivitas pemasaran karena pemasar mendapatkan pemahaman

yang lebih baik mengenai wisatawan, serta keterlibatan wisatawan pada

perjalanan wisata berperan penting dalam mempengaruhi ekuitas merek destinasi

wisata karena keterlibatan wisatawan pada perjalanan wisata dapat menunjukkan
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preferensi destinasi wisata mereka. Keterlibatan wisatawan pada perjalanan

berbeda dengan keterlibatan wisatawan pada sebuah destinasi. Keterlibatan

wisatawan pada destinasi merupakan evaluasi wisatawan terhadap interaksi

mereka dengan sebuah destinasi (Filo dkk, 2011 dalam Ferns dan Walls, 2012).

Di lain pihak, keterlibatan wisatawan pada perjalanan wisata merupakan

perceived relevance sebuah perjalanan bagi seorang individu (Ferns dan Walls,

2012).

Dewasa ini semakin banyak jumlah traveler di Indonesia, pada saat ini

melakukan perjalanan wisata (traveling) menjadi sebuah gaya hidup bagi

kebanyakan orang, melakukan perjalanan wisata telah menjadi hal yang wajar

bahkan merupakan sebuah kewajiban setelah melakukan berbagai aktivitas yang

menjenuhkan pikiran (ensiklo.com). Hal ini didukung dengan adanya berbagai

situs seperti forum pada kaskus yang memberikan informasi serta tips dan trik

untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata, oleh karena itu wisatawan tidak akan

mengalami kesulitan untuk mencari informasi tentang destinasi wisata yang

mereka inginkan (kaskus.co.id).

Enduring travel involvement atau tingkat keterlibatan wisatawan pada

perjalanan yang berlangsung secara terus-menerus merupakan hal yang sangat

penting untuk memperoleh berbagai informasi yang mereka butuhkan (Ferns dan

Walls, 2012). Informasi dapat mereka peroleh melalui website tentang perjalanan

wisata (traveling), melalui diskusi antar wisatawan yang dapat dilakukan melalui

komunitas traveling online ataupun diskusi secara personal dengan wisatawan

yang pernah mengunjungi destinasi wisata tertentu.
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Menurut pendapat Ferns dan Walls (2012) keterlibatan wisatawan secara

terus menerus tersebut menyebabkan gambaran dan kesan dari sebuah tujuan

wisata semakin melekat dibenak wisatawan atau yang disebut destination brand

image. Kemudian selain hal tersebut Ferns dan Walls (2012) juga menyatakan

bahwa keterlibatan wisatawan secara terus-menerus juga dapat menyebabkan

wisatawan semakin ahli, dalam artian wisatawan mampu untuk membandingkan

dan menilai atribut kualitas dari destinasi wisata atau yang disebut destination

brand quality.

Kemampuan untuk mempertahankan loyalitas konsumen merupakan

tujuan utama dari sebuah manajemen destinasi wisata. Loyalitas wisatawan

terhadap destinasi wisata dapat diukur melalui kualitas destinasi (destination

brand quality) dan citra destinasi (destination brand image). Citra destinasi wisata

(destination brand image) merupakan unsur penting dari loyalitas wisatawan

terhadap destinasi wisata (destination brand loyalty) (Boo dkk, 2009). Selain itu

Boo dkk (2009) juga menyatakan bahwa brand image memiliki pengaruh

terhadap loyalitas konsumen. Ketika gambaran dan kesan yang melekat dibenak

wisatawan terhadap destinasi wisata adalah positif maka loyalitas wisatawan pada

destinasi wisata tersebut semakin tinggi. Begitu pula dengan destination brand

quality, ketika persepsi wisatawan atas kualitas destinasi dianggap memenuhi

harapan mereka, maka wisatawan akan loyal terhadap destinasi wisata tersebut

(Boo dkk, 2009).

Penelitian ini dirasa penting untuk diteliti karena dewasa ini keterlibatan

wisatawan yang berlangsung secara terus-menerus pada perjalanan wisata menjadi
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fenomena yang menarik beberapa pihak, baik bagi wisatawan maupun pemasar di

Indonesia. Peneliti tertarik untuk meneliti fenomena apakah ketika keterlibatan

wisatawan pada perjalanan wisata atau yang disebut enduring travel involvement

tinggi maka akan berpengaruh terhadap loyalitas wisatawan pada destinasi wisata

atau destination brand loyalty, melalui citra merek destinasi wisata atau

destination brand image dan kualitas merek destinasi wisata atau destination

brand quality.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjelaskan mengenai

fenomena kota Batu sebagai wisata favorit wisatawan domestik, maka muncul

pertanyaan bagaimana enduring travel involvement wisatawan mempengaruhi

destination brand image, destination brand quality, dan destination brand loyalty

kota Batu Malang, serta bagaimana destination brand image dan destination

brand quality mempengaruhi destination brand loyalty kota Batu Malang. Hal

tersebutlah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan perspektif baru, sehingga manajemen wisata kota Batu dapat

melakukan langkah antisipasi yang tepat serta dapat mempertahankan kota Batu

sebagai kota wisata favorit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka permasalahan yang

akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah enduring travel involvement wisatawan mempengaruhi brand

image destinasi wisata kota Batu, Malang?
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2. Apakah enduring travel involvement wisatawan mempengaruhi brand

quality destinasi wisata kota Batu, Malang?

3. Apakah brand image mempengaruhi brand loyalty wisatawan pada

destinasi wisata kota Batu, Malang?

4. Apakah brand quality mempengaruhi brand loyalty wisatawan pada

destinasi wisata kota Batu, Malang?

5. Apakah enduring travel involvement wisatawan mempengaruhi brand

loyalty wisatawan pada destinasi wisata kota Batu, Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh enduring travel involvement

wisatawan terhadap brand image destinasi wisata kota Batu, Malang.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh enduring travel involvement

wisatawan terhadap brand quality destinasi wisata kota Batu, Malang.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh brand image terhadap brand

loyalty wisatawan pada destinasi wisata kota Batu, Malang.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh brand quality terhadap brand

loyalty wisatawan pada destinasi wisata kota Batu, Malang.

5. Menguji dan menganalisis pengaruh enduring travel involvement

wisatawan terhadap brand loyalty wisatawan pada destinasi wisata

kota Batu, Malang.
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi

pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen pemasaran

mengenai tingkat keterlibatan konsumen terhadap perjalanan wisata yang

berkaitan dengan destination brand equity.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

bagi manajemen dalam industri pariwisata kota Batu Malang mengenai

pentingnya destination branding dan dapat memanfaatkan destination

branding untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan industri

pariwisata.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana antara bab yang satu

dengan bab yang lainnya terdapat keterkaitan. Adapun sistematika penulisan

adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang mengarah pada pokok

permasalahan dan rumusan masalah yang menjadi dasar

dilakukannya penelitian. Kemudian berisi tujuan yang hendak

dicapai dan manfaat yang diharapkan dari penelitian serta

sistematika penulisan skripsi.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang konsep-konsep dan teori-teori yang

berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan. Uraian

tentang konsep dan teori ini diperoleh melalui studi kepustakaan

dari literatur, buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian yang

digunakan oleh penulis, batasan pengertian, ruang lingkup analisis,

jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik

analisis yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai obyek dan setting

penelitian, kemudian deskripsi hasil penelitian dan interpretasi

peneliti mengenai data yang diperoleh dari hasil eksperimen yang

dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang dijelaskan pada bagian

tinjauan pustaka.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan peneliti yang dibuat dengan

membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori yang berkaitan

dengan pokok permasalahan serta memuat saran-saran yang

berkaitan dengan obyek penelitian.
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