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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang tidak lagi hanya dinikmati 

oleh orang-orang yang relatif kaya saja melainkan dapat dinikmati oleh 

hampir seluruh kalangan. Pariwisata saat ini telah berkembang sebagai salah 

satu industri yang terbesar di dunia yang ditandai dengan perkembangan 

jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang diperoleh dari 

wisatawan mancanegara. Berdasarkan laporan dari World Tourism 

Organization (WTO) pada tahun 2019, kedatangan dari wisatawan 

mancanegara bertambah sebanyak 4% pada bulan Januari-Maret 2019, 

dibandingkan dengan waktu yang sama pada tahun 2018. Pertumbuhan ini 

dipimpin oleh negara Timur Tengah (+8%) dan Asia Pasifik (+6%). Eropa 

dan Afrika (keduanya +4%) dan Amerika (+3%) juga terdaftar sebagai 

negara-negara yang mengalami peningkatan yang signifikan akan 

wisatawan mancanegara pada seperempat tahun 2019 ini. World Tourism 

Organization (WTO) juga mencatat pemasukan dari pariwisata 

internasional pada tahun 2018 mencapai USD1,7 triliun, atau rata-rata 

USD5 milyar per hari. 

Dapat dilihat juga perkembangan dari industri pariwisata pada tahun 

2018 berdasarkan laporan dari World Tourism Organization (WTO) dimana 

kedatangan dari wisatawan mancanegara bertambah sebanyak 5% pada 

bulan Januari-September 2018, dibandingkan dengan waktu yang sama 
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pada tahun 2017. Pertumbuhan ini dipimpin oleh Asia Pasifik (+7%) dan 

Eropa serta negara Timur Tengah (keduanya +6%). Afrika (+5%) dan 

Amerika (+3%) juga terdaftar sebagai negara-negara yang mengalami 

peningkatan yang signifikan akan wisatawan mancanegara pada bulan 

Januari-Septermber 2018. Selama 7 tahun berturut-turut, perkembangan 

ekspor pariwisata ini mengalahkan perkembangan ekspor barang dagang 

pada tahun 2018. 

Dapat diperhatikan adanya perkembangan wisatawan mancanegara 

tiap tahunnya, khususnya perkembangan pada Asia Pasifik yang terus 

melonjak dan semakin diperhatikan oleh wisatawan. Jumlah wisatawan di 

Asia Tenggara sendiri pada tahun 2018 mencapai 129 juta dengan prediksi 

pada tahun 2022 yang dikatakan akan meningkat sebanyak 4.72% dari 

prediksi perkembangan wisatawan mancanegara pada tahun 2018 (Salikha, 

2019). 

GAMBAR 1 

Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Area ASEAN 2014-2022 

Sumber: GlobalData dari Salikha (2019). 
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Menurut GlobalData yang dikutip dari Salikha (2019), sesuai dari data 

yang dikumpulkan dari beberapa sumber, ditemukan bahwa Indonesia 

merupakan negara ke-4 di Asia Tenggara dengan jumlah kedatangan 

wisatawan mancanegara terbanyak sebanyak 15,8 juta dengan peringkat 3 

yaitu Singapura sebanyak 18,5 juta kedatangan wisatawan mancanegara, 

peringkat 2 yaitu Malaysia sebanyak 25,8 juta kedatangan wisatawan 

mancanegara, dan peringkat 1 yaitu Thailand sebanyak 38,3 juta kedatangan 

wisatawan mancanegara. Dibawah Indonesia sendiri, dengan peringkat ke- 

5 adalah Vietnam, dengan 15,4 juta kedatangan wisatawan mancanegara. 

Menurut Aziz, Sulaiman, dan Musa (2010), pentingnya 

perkembangan internet dalam e-commerce yang menjadi sumber informasi 

membutuhkan pengertian dan penerimaan pengguna dalam menggunakan 

pariwisata bermodel elektronik tersebut. Pengetahuan ini diperlukan untuk 

strategi pemasaran dan juga untuk melakukan desain website yang lebih 

baik daripada kompetitor lainnya. 

Pentingnya e-commerce ini dapat dilihat dari data statistik yang 

menunjukkan banyaknya pengguna internet yang semakin bertambahnya 

penghasilan dari e-commerce yang didapatkan secara global sejak tahun 

2014 sampai dengan prediksi pertambahan penghasilan sampai dengan 

2023. 
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GAMBAR 2 

Penjualan E-commerce dari Seluruh Dunia dari Tahun 2014-2023 

(dalam milyar, U.S. dollar) 

 
Sumber: Clement (2019). 

 

Menurut data Google yang diambil dari situs Think with Google 

(2016), interaksi online semakin membentuk bagaimana wisatawan 

merencanakan perjalanan. Penggunaan smartphone kemudian mengubah 

tren yang berlaku di industri pariwisata yang memungkinkan wisatawan 

untuk lebih spontan ketika sampai di tujuan wisata dimana 85% dari 

wisatawan menentukan aktivitas wisata ketika tiba di destinasi wisata. 

Wisatawan ini kemudian bergantung kepada smartphone untuk mencari 

tahu keadaan sekitar destinasi. Pencarian hotel di Google selular meningkat 

sampai dengan 30% pada tahun 2015. Tidak hanya itu saja, banyak 

wisatawan juga melakukan pencarian untuk aktivitas di sekitar lingkungan 

destinasi sehingga wisatawan kemudian bergantung kepada situs dan 

aplikasi dari smartphone, namun hanya 23% wisatawan yang menyatakan 

bahwa wisatawan mengunduh aplikasi dari beberapa aplikasi pariwisata 
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yang seringkali digunakan. Google juga menyatakan bahwa 53% dari 

wisatawan menyatakan bahwa keinginan untuk mengunjungi tempat yang 

baru dan hanya 18% wisatawan memiliki keinginan untuk datang kembali 

ke destinasi yang telah dikunjungi. Hal ini memberikan kesempatan bagi 

website pariwisata untuk memberikan informasi-informasi baru kepada 

wisatawan internasional yang akan memotivasi wisatawan untuk 

mendatangi destinasi tersebut. 

Penelitian ini dilakukan di Lombok, Indonesia yang merupakan suatu 

pulau yang diapit oleh Pulau Bali di bagian barat dan Pulau Sumbawa di 

bagian timur Indonesia. Sesuai dengan artikel Wonderful Indonesia, 

Lombok memiliki 5 kawasan, yaitu Lombok Utara, Lombok Tengah, 

Lombok Timur, Lombok Barat, dan kota Mataram, yang merupakan ibu 

kota dari Nusa Tenggara Barat. Etnik dominan yang tinggal di Lombok 

adalah orang-orang Sasak. Lombok merupakan salah satu daerah di 

Indonesia yang memiliki banyak potensi destinasi wisata dimana di Lombok 

Utara, terdapat Gunung Rinjani yang merupakan salah satu gunung berapi 

tertinggi di Indonesia, yaitu setinggi 3.720 mdpl dan di atas Gunung Rinjani 

terdapat juga danau Segara Anak yang indah. Tidak hanya itu saja, Lombok 

memiliki sekitar 20 gili (dalam bahasa Sasak berarti pulau kecil) dengan gili 

yang paling terkenal adalah Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Di 

Lombok Tengah juga terdapat banyak pantai-pantai yang bersih dan indah 

seperti Pantai Kuta, Tanjung Aan, dan Pantai Mawun. Wisatawan dapat juga 

mengunjungi desa-desa tradisional untuk mengenal kultur lingkungan 

tersebut seperti pada desa Sade dan desa Rambitan. Terdapat juga hutan 
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monyet yang dapat dikunjungi untuk melihat monyet-monyet liar serta 

memberi makan monyet liar dan juga beberapa air terjun seperti air terjun 

Senaru dan Benang Kelambu. 

Banyaknya potensi ini menyebabkan banyak wisatawan mancanegara 

yang berdatangan untuk menikmati liburan di Lombok dan sekitarnya. 

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2, terjadi peningkatan pada banyak 

wisatawan yang mendatangi Nusa Tenggara Barat, namun ada penurunan 

pada tahun 2018 dikarenakan adanya bencana alam yaitu gempa di Lombok. 

GAMBAR 3 
 

Kunjungan Wisatawan ke NTB 5 Tahun Terakhir (2014 s/d 2018) 
 

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 

Dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Nusa 

Tenggara Barat pada tahun 2015 (1.061 juta wisatawan mancanegara), 

Lombok merupakan tempat dengan kedatangan tertinggi, mengambil 96,7% 

dari total seluruh wisatawan yaitu sejumlah 1.030 juta kedatangan 

wisatawan. 
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GAMBAR 4 

Kedatangan Wisatawan Mancanegara di Lombok Menurut Lokasi, 
 

2015 
Sumber: Horwath HTL & Surbana Jurong (2016). 

 

Dapat dilihat pada Gambar 3, kedatangan wisatawan dari Eropa 

mendominasi, sebanyak 50% dimana kebanyakan wisatawan berasal dari 

Belanda, Jerman, Inggris, dan Italia. Kemudian diikuti oleh Australia 

sebanyak 18%. Wisatawan dari Asia sendiri termasuk tidak terlalu banyak, 

kecuali wisatawan yang berasal dari Malaysia dan Korea Selatan. 

Wisatawan yang berasal dari Timur Tengah (Saudi Arabia, Mesir, Iran, dan 

UEA) juga tidak banyak walaupun Lombok dipromosikan sebagai destinasi 

religius untuk orang-orang beragama Muslim (Horwath dan Jurong, 2016, 

hal. 13). 

Menurut Seyidov dan Adomaitiene (2016), kehidupan sosial, kultural, 

personal dan faktor psikologis, banyaknya atraksi, adanya transportasi, 

harga, sumber daya manusia, dan tipe destinasi wisata merupakan beberapa 

elemen yang dipertimbangkan pada saat membuat keputusan dalam 

melakukan perjalanan. Seyidov dan Adomaitiene (2016) juga menyatakan 

bahwa perilaku wisatawan dan motivasi perjalanan merupakan aspek 

penting dalam perusahaan pariwisata dalam membuat permintaan dan 
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membantu wisatawan untuk membuat keputusan untuk memilih destinasi 

wisata. 

Aziz, Sulaiman, dan Musa (2010) menyatakan dimensi motivasi 

perjalanan antara lain adalah eksplorasi dan rasa bersemangat, relaksasi dan 

rasa ingin tahu, hiburan dan aktivitas olahraga, destinasi yang sudah akrab, 

sosialisasi dan ikatan keluarga dengan dimensi faktor sosial antara lain 

adalah interaksi manusia dan ekspose media. 

Dari banyaknya wisatawan yang mengunjungi Lombok tersebut, hal 

ini dapat merupakan pengaruh dari motivasi wisatawan maupun faktor 

sosial yang mendorong wisatawan untuk mengunjungi Lombok yang 

kemudian mendorong wisatawan untuk menggunakan website pariwisata 

untuk mencari informasi dan melakukan pembelian. Hal ini menjadi 

menarik untuk diteliti mengingat semakin banyaknya orang-orang yang 

datang ke Lombok. Peneliti akan mengkaji beberapa faktor yang terkait 

dengan motivasi berwisata dan faktor sosial. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS HUBUNGAN 

MOTIVASI PERJALANAN, FAKTOR SOSIAL, DENGAN 

PENGGUNAAN WEBSITE PARIWISATA UNTUK WISATAWAN 

MANCANEGARA DI LOMBOK. 

 
 

B. Perumusan dan Batasan Masalah 

 

Peneliti tentunya mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang 

dipertimbangkan, antara lain keterbatasan waktu dimana penelitian ini 
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memiliki jangka waktu tertentu untuk dikerjakan dan keterbatasan referensi. 

Hal-hal lainnya yang membatasi peneliti dalam melakukan penelitian antara 

lain adalah biaya dan tenaga. Karena hal-hal tersebut, maka penelitian ini 

hanya dibatasi pada perumusan masalah berikut: 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi 

perjalanan, faktor sosial, dan penggunaan website pariwisata. 

2. Dimensi motivasi perjalanan adalah eksplorasi dan rasa bersemangat, 

relaksasi dan rasa ingin tahu, hiburan dan aktivitas olahraga, destinasi 

yang sudah akrab, sosialisasi dan ikatan keluarga. 

3. Dimensi faktor sosial adalah interaksi manusia dan ekspose media. 

 

4. Motivasi perjalanan yang diteliti memengaruhi penggunaan website 

 

pariwisata. 

 

5. Faktor sosial yang diteliti memengaruhi penggunaan website 

 

pariwisata. 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah 

dijabarkan, perumusan masalah penelitian diringkas sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan website pariwisata memengaruhi motivasi 

perjalanan? 

2. Apakah faktor sosial memengaruhi penggunaan website pariwisata? 

 

3. Apakah motivasi perjalanan memengaruhi faktor sosial? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh analisa 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa hubungan motivasi perjalanan dengan penggunaan 

 

website pariwisata. 

 

2. Untuk menganalisa hubungan faktor sosial dengan penggunaan website 

 

pariwisata. 

 

3. Untuk menganalisa hubungan faktor sosial dengan penggunaan 

motivasi perjalanan. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Turut ikut dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 
 

2. Dapat membantu memberikan informasi di Lombok untuk membantu 

mendorong penggunaan website pariwisata. 

3. Dapat membantu memberikan informasi kepada website pariwisata 

dalam peningkatan situs. 

4. Dapat membantu penelitian selanjutnya. 
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E. Sistimatika Penulisan 

 

Penelitiam ini terdiri dari 5 bab. Berikut uraian mengenai penelitian: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi uraian paparan teoritis, rerangka teoritis, dan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, penentuan sampel, 

instrumen pengumpulan data, pengumpulan variabel, dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisi simpulan penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya.
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