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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pariwisata saat ini merupakan industri yang terus menerus berkembang 

dan merupakan salah satu sektor yang penting karena dapat menggerakkan 

sektor-sektor ekonomi lain yang berkaitan erat. Menurut data dari UNWTO 

(2018b) sektor pariwisata itu sendiri saat ini telah mencapai 10% dari GDP 

dunia serta menyumbang 1 dari 10 pekerjaan di dunia. Pariwisata adalah 

fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang didefinisikan sebagai pergerakan 

orang-orang di luar lingkungan negara atau tempat tinggal untuk tujuan pribadi 

atau bisnis/professional, yang kebanyakan dilandasi oleh motif untuk rekreasi 

(UNWTO, 2018a). 

Pada tahun 2018, sektor pariwisata Indonesia telah berkontribusi 5,25% 

terhadap PDB Nasional serta menghasilkan 224 Triliun Rupiah dalam 

pendapatan devisa negara. Pemerintah Indonesia saat ini berusaha untuk 

meningkatkan kontribusi dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara untuk meningkatkan devisa dan juga wisatawan nusantara 

sehingga dapat menggerakkan perekonomian negara, baik dari sektor 

angkutan, perhotelan, industri kreatif, maupun sektor lainnya (BPS, 2018). 

Menurut Kemenpar (2019), wisatawan mancanegara adalah setiap orang 

yang berasal dari luar wilayah Indonesia, didorong oleh satu atau beberapa 

keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang 

dikunjungi, dengan lama tinggal minimal 24 jam dan maksimal 6 bulan, dengan 
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tujuan berlibur, rekreasi, olahraga, bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, 

misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, 

belajar, dan keagamaan. Wisatawan Nusantara adalah Penduduk Indonesia 

yang melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela 

kurang dari enam bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja, serta 

sifat perjalanannya bukan rutin. 

Ada beberapa tempat pariwisata di Indonesia yang merupakan destinasi 

favorit atau yang paling sering dikunjungi berdasarkan provinsi tujuan, yaitu 

Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera 

Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Barat (BPS, 2018). 

Bahkan untuk tingkat internasional, Bali merupakan salah satu tempat yang 

mendapat penghargaan sebagai World Best Island di urutan ketiga pada tahun 

2018 dari Travel and Leisure (Ascher-Walsh, 2019). Bagi wisatawan 

nusantara, Bali juga merupakan salah satu destinasi pariwisata yang paling 

banyak dikunjungi oleh wisatawan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Bali 

merupakan salah satu hub di Indonesia sehingga mudah dicapai baik bagi 

wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.  

Secara umum pariwisata Indonesia dari wisatawan nusantara tumbuh 

dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2019 pariwisata Indonesia mengalami 

penurunan. Faktor utama yang menyebabkan adalah karena terjadinya 

kenaikan harga tiket pesawat. Jumlah wisatawan yang masuk melalui pintu 

udara mencapai lebih dari 50% dari jumlah kunjungan wisatawan ke Bali (BPS, 

2019). Kenaikan tiket pesawat ini dapat diamati dari informasi gambar berikut 
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GAMBAR 1.1 

Harga Penerbangan Maskapai Citilink 

 

Sumber: Citilink Indonesia (2019) 

 

Penelitian sebelumnya menyebutkan terdapat beberapa faktor yang 

memengaruhi minat berkunjung kembali wisatawan ke suatu destinasi, yaitu 

kepuasan wisatawan, pengalaman, novelty seeking, nilai keuntungan, 

keamanan, perbedaan budaya, image, motivasi, dan atribut destinasi (Zhang, 

Chen & Li, 2019; Yacob, Johannes & Qomariyah, 2019; Chan, 2018; Huang 

& Liu, 2017; Som, Marzuki, Yousefi, & AbuKhalifeh, 2012). 

Seperti umumnya barang dan jasa, harga tiket pesawat yang ditawarkan 

oleh maskapai penerbangan berbeda dan berubah secara dinamis. Diantara 

faktor yang ada dalam keputusan pembelian tiket, harga tiket memiliki peran 

penting dalam keputusan pembelian oleh konsumen, terutama bagi konsumen 

yang budget-sensitive. Wisatawan yang melakukan perjalanan untuk liburan 

secara khusus lebih sensitif terhadap harga, umumnya terbang menggunakan 

kelas ekonomi dan memesan tiket dari jauh hari untuk menghemat (Gao & 

Choy, 2019).  
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Dampak kenaikan tarif ini juga terlihat pada jumlah kunjungan 

wisatawan nusantara ke Bali pada tahun 2019 yang mengalami penurunan 

jumlah kedatangan, seperti yang telihat pada tabel berikut. 

 

TABEL 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Bali  

Bulan Januari 2017 – Juni 2019 

 

BULAN 2017 2018 2019 

Januari 388.222 394.353 337.116 

Februari 332.570 404.992 363.919 

Maret 375.945 437.632 368.981 

April 415.207 454.524 371.964 

Mei 408.191 419.882 295.317 

Juni 402.684 482.129 457.417 

Juli 504.056 538.135 454.042 

Agustus 474.539 489.841 483.918 

September 440.724 468.402 418.339 

Oktober 393.737 476.966 441.304 

November 364.216 444.974 433.349 

Desember 426.844 518.135 508.628 

Total 4.926.935 5.529.965 4.974.294 

Sumber: Angkasa Pura (2020) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan 

wisatawan nusantara ke Bali menurun pada bulan Juli 2018 sebesar 3,31% 

dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada Juli 2017. Penurunan jumlah 

kunjungan wisatawan paling banyak pada bulan May 2019 yaitu sebesar 

43,84% dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada May 2018. 

Pengaruh harga terhadap jumlah kunjungan disampaikan dalam 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa harga berpengaruh positif 

terhadap minat berkunjung kembali (Bachtiar & Wibowo, 2016). Wisatawan 

memiliki persepsi mengenai harga, jika terdapat kenaikan harga diakibatkan 
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oleh kenaikan biaya, maka akan dirasakan adil oleh wisatawan, namun 

sebaliknya jika terdapat kenaikan harga tanpa akibat tekanan kenaikan harga, 

maka akan dirasakan tidak adil oleh wisatawan. Alasan ini yang membuat 

harga yang dibayarkan oleh wisatawan untuk jasa yang didapatkan dan 

bagaimana menilai harga tersebut penting untuk terhadap minat berkunjung 

kembali wisatawan (Liu & Jang, 2009; Cakici, Akgunduz, & Yildirim, 2019), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam industri pariwisata yang semakin 

kompetitif, harga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian (Santoso, Rachma, & Wahono, 2016).  

Industri pariwisata merupakan industri yang terus menerus berubah 

sehingga untuk mendapatkan perhatian konsumen, pelaku pariwisata harus 

mampu cepat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di pasar (Olsen & 

Onozaka, 2018). Pariwisata saat ini mulai berfokus pada pariwisata 

berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai Pariwisata 

yang mempertimbangkan seluruh dampak sosial dan lingkungan saat ini dan di 

masa depan, dan tetap memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan 

dan komunitas tuan rumah (UNWTO, 2018a).  

Peningkatan jumlah wisatawan, jumlah kendaraan untuk wisatawan, 

kerumunan dan kekacauan yang timbul akibat pergerakan yang diakibatkan 

oleh pariwisata, dapat memberikan tekanan pada sumber daya alam, budaya 

dan ekonomi dalam pariwisata (Davidson & Maitland, 1997; Kozak, Rita & 

Bigne, 2018). Industri pariwisata merupakan industri yang dapat baik secara 

langsung maupun tidak langsung merubah kondisi lingkungan, baik secara 

positif maupun negatif seperti pencemaran ataupun kerusakan. Kerusakan 
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lingkungan ini mengakibatkan timbulnya tingkat kesadaran wisatawan 

terhadap lingkungan, wisatawan memilih untuk lebih memperhatikan 

lingkungan dalam kehidupan wisatawan tersebut (Rahbar & Wahid, 2011; 

Chan, 2018). Kesadaran akan lingkungan itu yang membuat lebih banyak 

wisatawan memilih destinasi yang menawarkan konsep eco-friendly (Chan, 

2018).   

Tourist Motivation atau motivasi wisatawan dapat didefinisikan sebagai 

kekuatan yang dapat memotivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan 

wisata atau mengunjungi kembali suatu destinasi (Chang, Backman & Huang, 

2014). Penelitian lain juga menyatakan bahwa semakin tinggi environmental 

identity wisatawan, yaitu status pengalaman sosial tentang siapa dalam 

hubungannya dan bagaimana wisatawan berinteraksi dengan lingkungan alam, 

maka akan berpengaruh secara langsung terhadap ecotourism attitude yang 

positif, tingkat ketertarikan yang lebih besar terhadap ecoutourism, dan 

kemauan untuk membayar lebih tinggi (Teeroovengadum, 2018). 

Salah satu cara menjaga lingkungan adalah dengan tidak menggunakan 

produk plastik sekali pakai. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sudah 

lebih dari 8,3 Milyar Ton plastik yang diproduksi sejak awal tahun 1950 dan 

60% menjadi sampah baik di tanah maupun di lingkungan dan dapat bertahan 

hingga berabad-abad (UN Environment, 2019). Salah satu langkah yang 

diambil oleh pemerintah Bali untuk menjaga lingkungan adalah dengan 

membatasi penggunaan sampah sekali pakai, dengan menerbitkan kebijakan 

Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah sekali 

pakai. 
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Kekuatan daya tarik destinasi berhubungan dengan kekuatan minat 

terhadap lingkungan di destinasi tersebut. Wisatawan menilai lingkungan alam 

di suatu destinasi melalui interpretasi jasa yang mereka terima. Tourists 

experience pada satu destinasi akan memengaruhi sikap wisatawan terhadap 

ecotourism dan dapat mempengaruhi image destinasi, sehingga akan 

meningkatkan minat berkunjung (Cheng, Wu, & Huang, 2013; Yacob, 

Johannes, & Qomariyah, 2019). Penelitian Huang & Liu (2017) menyatakan 

bahwa ecotourism experience dapat meningkatkan kesadaran wisatawan 

mengenai masalah lingkungan, mengembangkan rasa hormat dan apresasi 

terhadap alam, serta mempromosikan sikap ramah lingkungan serta 

berkunjung kembali ke suatu destinasi. 

Menurut Sutama, Mudana & Astawa (2017) minat berkunjung kembali 

wisatawan pada suatu destinasi terjadi pada saat pertama kali berkunjung, 

ketika ekspektasi wisatawan terjadi atau melebihi ekspektasi wisatawan itu 

sendiri. Berdasarkan perspektif pariwisata, salah satu alasan pentingnya repeat 

visitors adalah repeat visitor menghasilkan lebih dari setengah dari jumlah turis 

yang berkunjung ke suatu destinasi (Wang, 2004; Hasan, Abdullah, Lew & 

Islam, 2019). Selain itu, menarik dan mempertahankan repeat visitor lebih 

cost-effective dibandingkan mendapatkan pengunjung baru dan berkontribusi 

penting terhadap profitabilitas bisnis (Shoemaker & Leiws, 1999; Lau & 

McKercher, 2004; Hasan, Abdullah, Lew & Islam, 2019). 

UNWTO saat ini sudah berfokus pada konsep sustainable tourism dan 

Indonesia sudah mulai mengimplementasikan konsep tersebut pada beberapa 

destinasi wisata di Indonesia, salah satunya adalah pada destinasi ekowisata di 
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Bali. Sektor pariwisata di Indonesia menyumbang PDB 5,25% sehingga 

penting untuk diketahui apabila Bali yang merupakan salah satu destinasi 

utama di Indonesia mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan 

nusantara karena akan berdampak pada pendapatan nasional, sehingga penting 

untuk mengetahui motivasi yang dapat mendorong wisatawan nusantara untuk 

berkunjung kembali ke Bali. Pentingnya motivasi (Zhang, Chen, & Li, 2019; 

Huang & Liu, 2017; Dayour & Adongo, 2015; Che & Yang, 2011) dan harga 

(Cakici, Akgunduz & Yildirim, 2019) terhadap minat berkunjung kembali 

wisatawan telah menjadi fokus beberapa penelitian sebelumnya, namun belum 

banyak penelitian mengenai hubungan variabel motivasi, environment 

concern, ecotourism experience, price, dan revisit intention dalam satu model 

penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian 

untuk menguji hubungan antara motivasi, environment concern, ecotourism 

experience, price, dan revisit intention di Bali. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat 

diidentidikasi sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara 

ke Bali? 

2. Apa saja motivasi wisatawan nusantara berkunjung ke Bali? 

3. Apakah motivasi memengaruhi destination image Bali? 

4. Apakah motivasi memengaruhi kepuasan wisatawan ke Bali? 
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5. Apakah kepuasan wisatawan memengaruhi minat berkunjung kembali ke 

Bali? 

6. Apakah harga memengaruhi minat berkunjung kembali wisatawan 

nusantara ke Bali? 

7. Apakah motivasi memengaruhi minat berkunjung kembali wisatawan 

nusantara ke Bali? 

8. Apakah motivasi memengaruhi environment concern? 

9. Apakah motivasi memengaruhi ecotourism experience? 

10. Apakah environment concern memengaruhi minat berkunjung kembali 

wisatawan nusantara ke Bali? 

11. Apakah ecotourism experience memengaruhi minat berkunjung kembali 

wisatawan nusantara ke Bali? 

12. Apakah environment concern memediasi motivasi wisatawan nusantara 

untuk berkunjung kembali ke Bali? 

13. Apakah ecotourism experience memediasi motivasi wisatawan nusantara 

untuk berkunjung kembali ke Bali? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan waktu, biaya 

dan usaha sehingga penelitian ini hanya akan membahas beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah harga memengaruhi minat berkunjung kembali wisatawan 

nusantara ke destinasi ekowisata Bali? 
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2. Apakah environment concern dan ecotourism experience memediasi 

motivasi wisatawan nusantara untuk berkunjung kembali ke destinasi 

ekowisata Bali? 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi masalah dan Batasan masalah di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah harga memengaruhi minat berkunjung kembali wisatawan 

nusantara ke destinasi ekowisata Bali? 

2. Apakah motivasi memengaruhi environment concern? 

3. Apakah motivasi memengaruhi ecotourism experience? 

4. Apakah environment concern memengaruhi minat berkunjung wisatawan 

nusantara ke destinasi ekowisata Bali? 

5. Apakah ecotourism experience memengaruhi minat berkunjung 

wisatawan nusantara ke destinasi ekowisata Bali? 

6. Apakah environment concern memediasi motivasi wisatawan nusantara 

untuk berkunjung kembali ke destinasi ekowisata Bali? 

7. Apakah ecotourism experience memediasi motivasi wisatawan nusantara 

untuk berkunjung kembali ke destinasi ekowisata Bali? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh harga terhadap minat 

berkunjung kembali wisatawan nusantara ke destinasi ekowisata Bali. 



 

11 
 
 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh motivasi terhadap environment 

concern. 

3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh motivasi terhadap ecotourism 

experience. 

4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh environment concern terhadap 

minat berkunjung kembali wisatawan nusantara ke destinasi ekowisata 

Bali. 

5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh ecotourism experience terhadap 

minat berkunjung kembali wisatawan nusantara ke destinasi ekowisata 

Bali. 

6. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh motivasi wisatawan nusantara 

terhadap minat berkunjung kembali ke destinasi ekowisata Bali dengan 

environment concern sebagai mediasi. 

7. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh motivasi wisatawan nusantara 

terhadap minat berkunjung kembali ke destinasi ekowisata Bali dengan 

ecotourism experience sebagai mediasi. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Kontribusi Pengembangan Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan menambah wawasan 

tentang faktor yang mempengaruhi minat kunjungan wisatawan ke Bali 

serta sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis. 

2. Kontribusi Praktik dan Manajerial 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan 

pertimbangan bagi pelaku pariwisata dalam meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan ke Bali. 

3. Kontribusi Kebijakan Pariwisata 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

kebijakan di bidang pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan ke Bali dan untuk meningkatkan pariwisata yang berkelanjutan. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini, model penelitian, dan hipotesis penelitian. 

Tinjauan pustaka dalam bab ini adalah pembahasan mengenai hal-hal yang 

terkait dengan permasalahan yang akan ditelaah secara lebih mendalam. 

 

 BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitan yang akan dilakukan serta penjelasan 

mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu 

bab ini juga berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian, variabel 
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operasional tahapan penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan serta 

pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut. Pada bab ini berisi mengenai 

karakteristik responden, hasil penelitian beserta analisisnya, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

 

BAB 5 SIMPULAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penelitian serta implikasi atau saran penulis mengenai 

masalah yang terjadi dalam penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya. 

  


