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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

      Indonesia adalah Negara yang banyak dikenal oleh seluruh Asia bahkan seluruh 

Negara di semua benua sebagai salah satu negara yang memiliki destinasi pariwisata 

terbaik mungkin tidak bisa lagi terbantahkan. Indonesia yang dikenal sebagai Negara 

jutaan pulau sangat memiliki banyak sekali destinasi tujuan pariwisata yang sangat 

menarik untuk dikunjungi bagi para turis luar, mulai tempat-tempat sejarah yang ada 

di Indonesia, seperti Candi Borobudur, kuil-kuil bersejarah, peninggalan-peninggalan 

kerajaan, lalu juga tempat-tempat seperti pantai kuta di Bali dan pegunungan yang 

tentunya sangat digemari oleh turis asing. Hal tersebut tentunya sangat memiliki 

sentiment positif untuk perekonomian Indonesia. Dilansir dari Ditjen Imigrasi dan 

BPS, berikut tabel yang menunjukan kenaikan pertumbuhan yang signifikan khususnya 

turis mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu. 

Tabel 1  

Data turis mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui jalur Udara 

Sumber: bps.go.id 
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n II 

Bali Banten Jatim Sumut Jabar DIY NTB Sulut Sumbar Riau NAD Jateng Kalbar Sulsel Sumsel

Jan-Des

2019 6,239,543     2,419,196  243,899     244,530     157,833     113,028     57,763        130,285     61,131        34,419        28,303        23,977                       22,500           17,771        15,846        

2018 6,025,760     2,814,586  320,529     229,586     155,566     138,822     79,807        122,104     54,383        29,776        29,213        23,592                       23,050           14,126        13,862        

Pertumbuhan (%) 3.55% -14.05% -23.91% 6.51% 1.46% -18.58% -27.62% 6.70% 12.41% 15.59% -3.12% 1.63% -2.39% 25.80% 14.31%

Udara
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Tabel 2  

Data turis mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui jalur Laut & Darat 

Sumber: bps.go.id 

 

      Berdasarkan dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa turis mancanegara yang 

datang ke Indonesia apabila dibandingkan dari tahun 2018 dengan 2019 secara 

keseluruh naik 1.88%, dan untuk beberapa daerah baik pintu masuk laut, udara, 

maupun darat, terdapat beberapa pintu masuk yang mengalami kenaikan cukup 

signifikan. Hal ini dapat mengindikasi bahwa sektor pariwisata di lingkungan tersebut 

menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan asing. 

      Lalu, apabila kita tinjau lebih jauh tentang destinasi pariwisata yang ada di 

Indonesia, turis tidak hanya berasal dari international atau luar Negara Indonesia, dan 

sekarang pun kebutuhan akan pariwisata untuk penduduk lokal sudah sangat meningkat 

secara signifikan. Meningkatkan pemikiran bahwa kebutuhan akan apresiasi diri 

dewasa inilah, yang menyebabkan penduduk lokal atau masyarakat Indonesia juga 

sangat gemar untuk menjelajah “the beauty of Indonesia”. 

      Meningkatnya kunjungan turis baik lokal dan international sangat memberikan efek 

dan dampak yang positif untuk industripariwisata di Indonesia khususnya. Dalam 

pengertian industri pariwisata, usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh para pelaku wisata juga termasuk di dalam industri pariwisata, seperti 
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penjualan merchandise, tiket masuk, penjualan fasilitas dan lainnya. Dan tentunya 

pengertian industripariwisata ini sangat general atau umum dan luas. Di dalam 

industripariwisata, masih memiliki banyak sub-sektor lagi seperti bidang restaurant, 

penginapan, pelayanan perjalanan, transportasi, rekreasi, atraksi wisata, maupun 

tempat wisata itu sendiri.  

      Peranan industri pariwisata terhadap perekonomian sangat dinilai menjanjikan  

untuk kedepannya, dilansir dari Kusuma (2016) bahkan industri pariwisata ditarget 

untuk naik 2 kali lipat kontribusinya terhadap PDB pada tahun 2019. Pencaiapain 

industri pariwisata dalam beberapa tahun terakhir bisa diilustrasikan melalui tabel 

berikut. 

Tabel 3  

Pencapaian Industri Pariwisata 

No Uraian 

Nilai 

Ekonomi 

Nasional 

2015 

Nilai Ekonomi 

Nasional 2016 

Nilai 

Ekonomi 

Pariwisata 

2015 

Nilai 

Ekonomi 

Pariwisata 

2016 

Peranan 

Sektor 

Pariwisata 

2015 

(persen) 

Peranan 

Sektor 

Pariwisata 

2016 

(persen) 

A Output 22.328.560 24.022.904 1.244.054 1.415.072 5,57 5,89 

B PDB 11.531.720 12.406.774 630.986 722.597 5,47  5,82 

C 
Kompensasi 

Tenaga Kerja 
3.709.100 3.990.555 187.967 214.474 5,07 5,37 

D 

Pajak atas 

produksi 

Netto 

96.760 104.102 5.832 6.683 6,03 6,42 

E 

Penciptaan 

Kesempatan 

Kerja 

114.819.199 118.411.973 4.276.872 4.962.871 3,72 4,19 

Sumber : kemenpar.go.id (2018) 
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      Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi industri 

pariwisata mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan diharapkan dapat terus 

tumbuh untuk kedepannya. Semakin berkembangnya industri pariwisata, dewasa ini 

sangat menjamur usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

pariwisata sebagai penyalur kebutuhan pariwisata, mulai dari tiket pesawat, tiket 

kereta, tiket kapal laut, hingga tiket hotel dan juga tour & packages lengkap dengan 

tour guidenya dan lainnya yang biasa kita sebut dengan travel agent. Pada dekade 

sebelumnya dimana era teknologi belum mengekspansi kehidupan masyarakat, travel 

agent menyalurkan layanan jasanya melalui gerai-gerai fisik yang tersebut diseluruh 

tempat, beberapa ada di pusat perbelanjaan, ruko, pusat bisnis, dan lainnya sehingga 

pelanggan atau konsumen harus datang ke gerai fisik tersebut, berinteraksi secara 

langsung dan membayar ditempat. 

      Dengan seiring perkembangan teknologi membuat proses bisnis pada bidang travel 

agent pun bergerak menjadi online travel agent. Perkembangan teknologi menjadikan 

pelanggan lebih menyukai berbelanja secara online, disamping lebih mudah dan praktis 

apabila dibandingkan dengan berbelanja secara offline. Fenomena yang diangkat disini 

adalah kebutuhan akan pariwisata masyarakat domestik yang sangat signifikan 

tumbuh, diiringi juga dengan kebutuhan mereka akan informasi dan pembelian secara 

elektronik. Di zaman yang serba teknologi ini, masyarakat mengharapkan bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan mereka akan pariwisata, mereka bisa”one click to go” atau 

dengan kata lain mereka tidak perlu datang ke toko untuk membeli kebutuhan mereka, 

melainkan mereka mengharapkan dengan mudah dapat melihat informasi tentang 

apapun tentang destinasi pariwisata mereka melalui website, berikut juga dengan 

pembayaran dan tiketnya secara online. 

Namun peranan website yang begitu penting di era sekarang, sering kali 

disalahartikan oleh para usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata. Website 

sering kali dianggap hanya sebagai branding bagi perusahaan pariwisata yang memiliki 

gerai offline dan juga dianggap sebagai pelengkap dalam sebuah industri pariwisata. 
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Peneliti banyak sekali menemukan bahwa pelaku penyedia pariwisata baik perusahaan 

dengan ukuran besar maupun kecil, hanya menganggap website sebagai saluran 

penjualan pelengkap bukan sebagai komponen utama dalam industri pariwisata di era 

sekarang. Karena hanya dianggap pelengkap, perusahaan terkesan membuat website 

yang mengutamakan fitur penjualannya saja tidak memperdulikan komponen-

komponen lain di dalam website itu sendiri. Oleh karena hal tersebut, peneliti banyak 

sekali menemukan website-website perusahaan pariwisata yang terkesan kurang baik 

secara user interface maupun user experience bahkan kurang maintenance dan 

pengembangan. Hal ini mengakibatkan dari sudut pandang pelanggan, akan tidak 

merasa puas dengan performa dari website perusahaan pariwisata tersebut, yang bisa 

saja mengakibatkan hilangnya minat customer potensial untuk membeli produk dan 

jasa yang ditawarkan. 

      Oleh karena fenomena inilah, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai pengaruh website tour & travel pariwisata terhadap preferensi minat beli 

pelanggan. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan 7C Framework yang 

dikemukakan oleh Rayport dan Jaworski (2003). Kerangka ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana atribut-atribut yang baik  di dalam  dan website tersebut dari 

sudut pandang pelanggan. Adapun 7C Framework tersebut terdiri dari Context, 

Content, Community, Customization, Communication, Connection dan Commerce, 

dimana setiap dari komponen saling melengkapi satu sama lain dan memiliki bobot 

yang sama pentingnya dalam pengembangan  dan website perusahaan. Metode yang 

digunakan dalam mengoperasionalan 7C Framework adalah dengan metode analisis 

konjoin. Dimana analisis konjoin bertujuan untuk menganalisa kombinasi atribut-

atribut yang terbaik dari sudut pandang pelanggan (preferensi). Namun sebelum 

memasuki penelitian 7C Framework, peneliti akan melaluki pre-test atau tes awal 

sebelum ke penelitian inti. Yaitu dengan melakukan uji regresi pada komponen 7C 

Framework tersebut terhadap preferensi pelanggan terkait website. Hal ini bertujuan 
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untuk mengeliminasi dan membatasi ruang lingkup dari penelitian agar tidak terlalu 

luas.  

      Berdasarkan dari fenomena dan keinginan peneliti diatas, maka peneliti berupaya 

untuk membuat suatu penelitian umum yang berjudul “Analisis Preferensi Pelanggan 

terhadap Website Tour & travel dengan menggunakan Conjoint Analysis”.  

 Formulasi Masalah 

Butir-butir permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Context terhadap prefensi 

pelanggan terhadap website tour & travel? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Content terhadap prefernsi 

pelanggan terhadap website tour & travel? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Community terhadap preferensi 

pelanggan terhadap website tour & travel? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Customization terhadap preferensi 

pelanggan terhadap website tour & travel? 

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Communication terhadap 

preferensi pelanggan terhadap website tour & travel? 

6. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Connection terhadap preferensi 

pelanggan terhadap website tour & travel? 

7. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Commerce terhadap preferensi 

pelanggan terhadap website tour & travel? 

8. Bagaimana kombinasi preferensi masyarakat terhadap website Tour & travel 

secara umum? 
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9. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara Estimates Preferences dan 

Actual Preferences? 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Context terhadap 

preferensi pelanggan terhadap website tour & travel. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Content terhadap 

preferensi pelanggan terhadap website tour & travel. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Community terhadap 

preferennsi pelanggan terhadap website tour & travel. 

4. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Customization terhadap 

preferensi pelanggan terhadap website tour & travel. 

5. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Communication terhadap 

preferensi pelanggan terhadap website tour & travel. 

6. Untuk mengtahui pengaruh yang signifikan antara Connection terhadap 

preferensi pelanggan terhadap website tour & travel. 

7. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Commerce terhadap 

preferensi pelanggan terhadap website tour & travel. 

8. Untuk mengetahui kombinasi preferensi masyarakat terhadap website Tour & 

travel. 

9. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

Estimates Preferences dan Actual Preferences. 
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 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kontribusi untuk Pengembangan Teori 

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dalam 

pengembangan teori perihal analisa 7c framework terhadap preferensi pelanggan 

dan menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis. 

2. Kontribusi untuk Praktik dan Manajerial 

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan 

manajerial untuk seluruh perusahaan tour & travel untuk fondasi dalam merancang 

dan mengembangkan strategi website dari masing-masing untuk mendapatkan 

performa yang maksimum. 

3. Kontribusi untuk Kebijakan Pariwisata 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membuat pelaku industri pariwisata 

semakin peka dengan faktor-faktor yang disukai oleh konsumen pariwisata guna 

meningkatkan motivasi dan keinginan pariwisata khususnya di Indonesia lebih 

tinggi lagi. 

 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian dimana dalam sub-bab ini ditulis 

mulai dari fenomena atau permasalahan yang sifatnya umum sampai dengan fenomena 

khusus yang akhirnya diambil menjadi bahan penelitian, formulasi masalah dimana 

dalam sub-bab ini berisi kumpulan-kumpulan pertanyaan yang ingin dijawab atau 

dibuktikan melalui penelitian ini, tujuan dilakukannya penelitian dimana dalam sub-

bab ini berisi kumpulan-kumpulan statement yang menjadi tujuan dilakukannya 

penelitian ini, manfaat penelitian dimana dalam sub-bab ini berisi manfaat  yang 

didapatkan dengan adanya penulisan ini untuk berbagai pihak dan sistematika 
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penulisan penelitian dimana dalam sub-bab ini berisi tata cara penulisan yang baik dan 

benar pada penelitian ini.  

BAB II TINJAUAN PENELITIAN 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka penelitian dimana dalam sub-bab ini berisi semua 

teori kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini guna mendukung penelitian, 

kerangka penelitian dimana dalam sub-bab ini berisi tentang tata cara berpikir dalam 

melakukan penelitian dari proses mulai hingga akhir, dan perumusan hipotesis 

penelitian dimana dalam sub-bab ini berisi perumusan hipotesis yang harus dibuktikan 

apakah hipotesis dari penelitian tersebut diterima atau ditolak. Di dalam bab ini akan 

dijelaskan pembahasan lebih dalam perihal teori-teori yang terkait dengan penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini bberisikan metode yang digunakan pada penelitian ini yang didalamnya 

terdapat beberapa sub-bab antara lain, desain dari penelitian dimana dalam sub-bab ini 

berisi tata cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian permasalahan dari penelitian ini., kemudiaan operasional variabel 

penelitian dimana dalam sub-bab ini berisikan informasi terkait dimensi dari variable, 

indicator dari variable, instrument pengukuran, skala pengukuran, dan keterangan 

skala, sumber dan jenis data penelitian dimana pada sub-bab ini berisi penjelaskan detil 

tentang sumber dan jenis dari data penelitian, teknik pengambilan data pada sub-bab 

ini berisi penjelasan tentang bagaimana peneliti melakukan pengambilan atau 

pengumpulan data untuk penelitian, teknik pengambilan sample pada sub-bab ini berisi 

penjelasan bagaimana peneliti menentukan cara pengambilan sampel untuk penelitian, 

metode analisis penelitian dimana dalam sub-bab ini menjelaskan secara rinci tentang 

metode yang digunakan dalam penelitian, perancangan uji hipotesis penelitian dimana 

sub-bab ini berisikan penjelasan tata cara dilakukannya perancangan uji hipotesis mulai 

dari hipotesis, dasar pengambilan keputusan, hingga sampai dengan kesimpulan, dan 
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rancangan pemecahan penelitian dimana pada sub-bab ini berisikan tahapan-tahapan 

yang perlu dilalui dalam menyelesaikan penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil apa yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan  

serta pembahasan secara detil tentang hasil penelitian ini. Dan pada bab ini juga 

dijelaskan mengenai karakteristik responden dimana pada sub-bab ini menjelaskan 

tentang karakteristik responden dari hasil kuesioner yang telah didistribusikan kepada 

pelanggan mengenai umur, jenis kelamin dan lainnya dan pembahasan pada sub-bab 

ini berisikan penjelasan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian secara rinci 

mulai dari validitas, reabilitas, asumsi klasik yang didalamnya terdapat normalitas, 

heteroskedastisitas, multikolinearitas,autokorelasi, regresi, dan konjoin.  

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Bab ini menjelaskan kesimpulan apa yang didapatkan dari penelitian yang telah 

dilakukan tersebut kepada pihak-pihak yang mungkin dapat menggunakan data 

penitian ini. 

 


