
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

 Pariwisata merupakan potensi yang besar bagi kemajuan perekonomian di 

seluruh dunia khususnya di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari lima fokus 

pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

dari tahun 2015-2019, yaitu: Infrastruktur, Maritim, Energi, Pangan dan Pariwisata. 

Dari kelima fokus pemerintah tersebut dinyatakan bahwa pariwisata ditetapkan 

sebagai leading sector (Kemenpar,2017). Dewasa ini, kegiatan untuk melakukan 

perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan berekreasi, telah 

menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat untuk melepaskan penat dalam 

menghadapi dan melakukan pekerjaannya sehari-hari. Berdasarkan pengkajian 

Kemenpar (2018), menunjukkan bahwa jumlah perjalanan selama tahun 2017 

mencapai sebanyak 270,82 juta perjalanan yang telah mengalami peningkatan 

sebesar 2,45 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 264,34 juta 

perjalanan. Sedangkan total pengeluaran selama tahun 2017 mencapai sebesar 

253,45 triliun rupiah yang telah mengalami peningkatan sebesar 4,87 persen 

dibandingkan tahun 2016 yang mencapai sebesar 241,67 triliun rupiah. 

 Menurut Monaco (2018), yang tergolong wisatawan masa depan adalah 

generasi Y dan generasi Z, karena didasari oleh perkiraan Organisasi Pariwisata 
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Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu pada tahun 2020, wisatawan yang berada 

di bawah usia 35 tahun akan mengambil sekitar 320 juta perjalanan internasional. 

Generasi merupakan kumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam hal 

pengalaman historis atau umur dalam suatu konstruksi sosial (Manheim, 1952 

dalam Putra, 2016). Berdasarkan pernyataan tersebut, hal inilah yang menjadi dasar 

bagi para ahli selanjutnya dalam melakukan pengelompokan generasi. Menurut 

Bencsik, Horváth-Csikós, Juhász (2016) macam-macam generasi secara umumnya 

terdiri dari generasi veteran (1925-1946), generasi baby boomers (1946-1960), 

generasi X (1960-1980), generasi Y (1980-1995), generasi Z (1995-2010), dan 

generasi alfa (2010 +).  Perbedaan generasi merupakan peranan yang penting 

terhadap perbedaan pola perilaku dan perbedaan pengambilan keputusan yang 

terjadi disekeliling masyarakat hari ini. Hal ini dikarenakan antar generasi memiliki 

dimensi sosial dan dimensi sejarah yang berbeda di semasa hidupnya yang 

berdampak besar terhadap terbentuknya kesadaran masing-masing individu 

(Manheim, 1952 dalam Putra, 2016). 

 Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, distribusi penduduk 

yang melakukan perjalanan menurut kelompok umur, didapati hasil yaitu: kurang 

dari 15 tahun sebesar 23,23 persen, 15 sampai 24 tahun sebesar 15,64 persen, 25 

sampai 34 tahun sebesar 15,18 persen, 35 sampai 44 tahun sebesar 18,64 persen, 45 

sampai 54 tahun sebesar 15,65 persen, dan lebih dari 55 tahun sebesar 11,66 persen. 

Berdasarkan pernyataan Monaco (2018) mengenai generasi Y dan generasi Z yang 

merupakan “wisatawan masa depan”, didapat perbandingan data yang 

menunjukkan bahwa kelompok umur pada generasi Z (kisaran 15 sampai 24 tahun) 
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memiliki persentase yang lebih besar daripada generasi Y (kisaran 25 sampai 34 

tahun).  

 Hal tersebut menunjukkan terdapatnya peluang bagi para pihak-pihak yang 

terkait dengan jasa pariwisata dari hulu ke hilir dalam perindustrian pariwisata 

untuk mulai memperhatikan kalangan generasi Z di dalam menentukan strategi-

strategi guna memajukan aktivitas perekonomian sesuai dengan rencana 

pembangunan yang telah dinyatakan oleh Pemerintah. Dalam melakukan kegiatan 

traveling, calon wisatawan memiliki berbagai perilaku konsumen yang berbeda 

yang perlu diukur dengan variabel perilaku konsumen dalam melakukan travel, 

yaitu dalam hal motivasi, pencarian sumber informasi, pilihan destinasi masa 

depan, preferensi aktivitas travel, dan kriteria evaluasi destinasi (Huang dan Yuqi 

(2017). Selain itu, sejauh telaah literatur yang telah dilakukan, penelitian mengenai 

mengidentifikasi preferensi generasi Z dalam travel dengan travel behavior 

measure belum pernah diteliti di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi preferensi generasi Z dalam 

kegiatan traveling.  

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan 

penelitian adalah: Bagaimana preferensi perilaku konsumen generasi Z dalam 

melakukan kegiatan traveling? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: Mengidentifikasi preferensi perilaku konsumen generasi Z dalam 

melakukan kegiatan traveling. 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah pada penelitian mengenai perilaku konsumen generasi 

Z terhadap traveling yaitu pengumpulan data dilakukan dari tanggal 29 Oktober 

2019 sampai 13 November 2019. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan ini terdiri atas pendahuluan, studi 

pustaka, metodologi penelitian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis hasil 

kusioner, serta kesimpulan dan saran, yaitu sebagai berikut: 

BAB 1. Pendahuluan 

 Bab 1 berisi pengantar dari penelitian yang akan dibahas dalam pembuatan 

laporan ini, yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB 2. Studi Pustaka 

 Bab 2 berisi studi pustaka mengenai teori yang digunakan untuk menunjang 

penelitian ini dan berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dan dibahas 

dalam laporan, yakni pengertian pariwisata, sejarah pariwisata, industri pariwisata, 

perilaku konsumen dalam pariwisata, teori generasi, dan penelitian terdahulu. 
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BAB 3. Metodologi Penelitian 

 Bab 3 berisi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian, yaitu 

dimulai dari penelitian pendahuluan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, 

kajian pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, 

kesimpulan dan saran, serta diagram alir. 

BAB 4. Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data 

 Bab 4 berisi penyusunan kuesioner dan pengolahan data hasil kuesioner. 

Data yang dikumpulkan terdiri dari profil demografi responden, profil perjalanan 

responden, tingkat kepentingan dan pengukuran perilaku konsumen dalam travel. 

Pengolahan data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan menghitung 

frekuensi data profil dan demografis responden, tingkat kepentingan, dan travel 

behavior measure. Setelah itu dilakukan pembahasan mengenai hasil pengolahan 

profil perjalanan responden, tingkat kepentingan dan pengukuran perilaku 

konsumen dalam travel. 

BAB 5 Kesimpulan dan Saran 

 Bab 5 berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis dan pembahasan 

pada bab 4. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran yang diberikan kepada para 

penyedia jasa traveling dan kepada peneliti selanjutnya. 

 

 

 


