
1	  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu pasti membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri tanpa perlu 

memikirkan pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Salah satu caranya yaitu dengan 

berwisata bersama keluarga, teman, maupun sendiri. Dengan berwisata, individu 

dapat melupakan kegiatan atau rutinitas yang membosankan, serta dapat 

mengekspresikan diri dengan berpetualang, belanja, bermain, atau dapat melakukan 

kegemaran yang disukai tetapi tidak bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. 

Ismayanti (2010) mengatakan bahwa wisata ialah kegiatan yang tidak terlepas dari 

kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan setiap individu membutuhkan wisata dan 

berwisata dapat dilakukan di dalam atau di luar daerah tempat tinggalnya. Wisata 

memiliki tujuan diantaranya untuk bersenang-senang, untuk tujuan bisnis dan 

profesional. 

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009, pada Bab 1 Pasal 1 Butir 1 

menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi 

dalam jangka waktu sementara. 

Biasanya individu berwisata dikarenakan tempat tujuan atau tempat wisata yang 

akan dikunjungi menjadi tren wisata sehingga dapat menjadikannya sebagai pilihan, 

anggaran biaya yang akan dikeluarkan dan pilihan model pembayaran seperti 

menggunakan uang tunai atau kartu kredit, tempat wisata yang sesuai dengan 
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keinginan wisatawan, dan liburan yang direncanakan dari sumber informasi yang 

didapatkan. (corporate-visa.com) 

Indarti dan Rostiani (dalam Sumarsono, 2013) menuturkan bahwa faktor-faktor 

penentu intensi adalah faktor kepribadian, faktor lingkungan, dan faktor demografi. 

Faktor kepribadian merupakan faktor personal individu terkait dengan kepribadian 

individu itu sendiri. Faktor lingkungan yang dapat berasal dari keluarga atau teman 

yang memiliki minat atau kegemaran yang sama, dalam hal ini adalah berwisata. 

Faktor demografi dapat meliputi dari segi usia dan jenis kelamin. 

Industri pariwata wisatawan muda diperkirakan mencapai 190 juta perjalanan 

internasional setahun dan wisatawan muda telah bermunculan lebih cepat. Perkiraan 

pada tahun 2020 akan diperkirakan mencapai 330 juta perjalanan internasional 

setahun. Wisatawan muda merupakan peluang besar untuk industri pariwisata dengan 

pengembangan pemasaran potensi tempat wisata dapat ditingkatkan lebih baik lagi. 

The World Youth Student and Education (WYSE) Travel Confederation meneliti 

bahwa wisatawan muda sering menghabiskan waktu lebih daripada wisatawan 

lainnya, kemungkinan untuk kembali mengunjungi tempat wisata lebih banyak, 

wisatawan muda merupakan pertumbuhan pasar dunia, cenderung akan menunda 

berwisata jika terjadi kerusuhan atau bencana alam di tempat wisata, wisatawan muda 

merupakan menjadi pelopor pertama tentang tempat wisata baru, dan dapat 

mempelajari budaya tempat wisata yang dikunjungi serta dapat juga memberikan 

kontribusi ke tempat-tempat wisata yang dikunjungi. 

Anak muda yang berwisata biasanya dikarenakan untuk menambah pengalaman, 

bebas bereaksi dan bebas dari pengawasan orang tua, dapat bersosialisasi dengan 

orang lain (Swarbrooke, 1995). Ismayanti, 2010, mengatakan bahwa wisatawan muda 

dapat memanfaatkan waktu berlibur selain untuk bersenang-senang tetapi juga untuk 
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memperluas wawasan dan menambah pengalaman yang kemudian dapat 

mengabadikan setiap kegiatan yang dilakukannya dan berinteraksi dengan masyarakat 

setempat. 

Keputusan atau keinginan individu untuk berwisata juga dapat dipengaruhi oleh 

faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong dan faktor penarik ini seperti 

faktor eksternal dan internal yang dapat memotivasi individu saat akan melakukan 

perjalanan. Biasanya faktor pendorong lebih bersifat sosial-psikologis atau spesifik 

motivasi individu dan faktor penarik lebih ke arah spesifik atribut destinasi. Menurut 

Richardson dan Fluker (dalam Pitana dan Gayatri, 2005) faktor pendorong dan faktor 

penarik merupakan hal penting dalam pariwisata, seperti yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

 “Push factor are all the economic, social demographic, 
technological and political forces that stimulate a demand for 
tourist activity by ‘pushing’ consumers away from their usual 
place of residence. These are the dominant factors when 
people decide they want to ‘get away from it all’, but are 
vague about where they want to go.” 

 
 Sedangkan Jackson (dalam Pitana dan Gayatri 2005) juga sudah 

mengidentifikasi berbagai faktor pendorong dan faktor penarik. Terdapat 8 faktor 

pendorong, yaitu: (1) peningkatan ego, (2) inversi itual, (3) ziarah, (4) agama, (5) 

kesehatan, (6) pendidikan, (7) kebenaran yang dirasakan, (8) rapat atau bisnis. 

Sedangkan dari faktor penarik dibedakan menjadi 11, yaitu: (1) iklim lokasi, (2) 

promosi nasional (3) iklan, (4) pemasaran yang tersedia, (5) acara khusus, (6) skema 

insentif atau pendorong, (7) mengunjungi teman, (8) mengunjungi keluarga, (9) 

atraksi, (10) budaya, (11) lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. 

Menurut Hadinoto (dalam Purnamasari 2011), destinasi merupakan suatu kawasan 

terencana yang sebagian atau seluruhnya dilengkapi dengan pelayanan produk wisata, 

fasilitas rekreasi, restoran, tempat penginapan, atraksi, hiburan, dan toko yang 
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menjual kebutuhan pengunjung. Ciri-ciri destinasi yang menarik ialah destinasi yang 

memiliki berbagai macam atraksi seperti sumber daya alam (pantai, iklim, hutan), 

sumber daya budaya, sejarah, daya tarik psikologis (hal-hal yang meliputi 

petualangan, keterpencilan, kesukuan, atau lainnya), aksesbilitas, fasilitas rekreasi, 

dan kegiatan atau acara khusus. 

Bali dikenal sebagai tempat wisata yang terkenal sebagai tempat wisata dunia, 

banyak wisatawan baik dari mancanegara maupun nasional yang suka berlibur ke 

Bali.Tempat wisata yang sangat dikenal oleh wisatawan saat berkunjung ke Bali 

adalah Pantai Kuta, tetapi pada akhir-akhir ini wisatawan yang berkunjung ke Kuta 

semakin berkurang kecuali ada perayaan khusus misal pada tahun baru. Hal ini 

dikarenakan semakin banyak tempat wisata yang berada di Bali yang mulai dibuka 

untuk umum terutama pantai, misalnya saja Dreamland, pantai Padang-padang, 

Pantai Pandawa, serta penginapan yang disertai dengan private beach.  

Bali sangat terbukti sebagai tempat wisata yang selalu diminati oleh wisatawan 

maupun lembaga. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang didapatkannya, salah 

satunya adalah “Best Island” dari Travel dan Leisure pada tahun 2010, penghargaan 

ini diberikan karena Bali dianggap memiliki objek wisata yang lengkap (gunung, 

desa, pantai, museum, kesenian, budaya, dan kesadaran masyarakat untuk bersikap 

ramah terhadap wisatwan dan “World’s Best Islands” dari BBC pada tahun 2011, 

penghargaan ini diberikan karena Bali dinilai sebagai pulau terbaik di dunia setelah 

Yunani (diunduh dari http://popbali.com/10-fakta-tentang-bali-yang-jarang-

terungkap/9/). Selain penghargaan tersebut juga terbukti dengan jumlah wisatawan 

khususnya wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali setiap tahunnya meningkat. 

Tabel 1.1 

Wisatawan Domestik berkunjung ke Bali 
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Tahun Jumlah Wisatawan 
2008 2.898.794 
2009 3.521.135 
2010 4.646.343 
2011 5.675.121 
2012 6.063.558 

Source : Survey Result By Bali Government Tourism Office 

Selain itu, terdapat kesan yang positif dan negatif yang diberikan wisatawan 

terhadap Bali.Kesan positif yang diberikan diantaranya adalah alam Bali yang masih 

asli, daya tarik kebudayaan, upacara adat dan budaya, penduduk yang ramah tamah, 

aman dan nyaman bagi wisatawan, dan lainnya. Sedangkan kesan negatif yang 

diberikan diantaranya adalah lingkungan Bali yang masih kotor, masalah komunikasi 

atau bahasa, informasi pariwisata bali yang masih sulit didapat, fasilitas angkutan 

umum yang kurang memadai, banyaknya pedagang asongan, masalah lingkungan, 

dan lain sebagainya (Pitana dan Gayatri, 2005). 

Bali memang banyak diminati oleh wisatawan meskipun pernah memiliki image 

negatif setelah tragedi bom Bali pada tahun 2002 dan tahun 2005. Setelah kejadian 

bom Bali terlihat pariwisata di Bali ini menurun seperti yang dikatakan oleh seorang 

blogger yang mengatakan bahwa harga hotel berbintang melakukan diskon besar-

besaran dan penjual yang berada di pantai Kuta memberikan harga yang murah-murah 

(di unduh dari http://i-rara.com/bali-pasca-2nd-bali-bomb/). 

Beberapa tahun kemudian, Bali kembali bangkit dan wisatawan pun meningkat 

setiap tahunnya seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa individu mengungkapkan 

pendapatnya tentang Bali, mereka mengatakan, “Bali itu menarik karena budayanya 

beda sama budaya kita..simple-nya Bali itu bebas,” (komunikasi personal, 19 Oktober 

2013) dan “Tempat yang menyenangkan, always happy kalau kesana (Bali)” 

(komunikasi personal, 8 Februari 2014). 
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Dalam beberapa penelitian sebelumnya, ada banyak variabel yang dijadikan 

sebagai topik penelitian, diantaranya adalah destination image, kualitas servis, 

kepuasan wisatawan dan resiko yang dirasakan (Byon dan Zhang, 2009). Mohan 

(2009) menunjukkan bahwa destination image merupakan prediktor utama, 

khususnya atraksi. Karena atraksi merupakan salah satu pengaruh yang kuat dalam 

destination image. 

Li dan Cai (2011) menyebutkan bahwa hampir semua usia memiliki keinginan 

untuk berwisata terutama rentang usia 25-34 tahun (32,5%) dan usia diatas 34 tahun. 

Usia 18-25 tahun (14,4%) juga memiliki motivasi berwisata tetapi tidak sebanyak 

rentang usia 25-34 tahun. Hal ini mungkin menurut peneliti dikarenakan karena 

rentang usia 25-34 tahun dan diatas 34 tahun sudah memiliki penghasilan sendiri. 

Menurut data statistika Eurostat tourism 2008 dalam Ly (2013), menunjukkan 

bahwa usia 15-24 tahun dan usia 24-44 tahun memiliki intensitas perjalanan yang 

relatif mirip. Sedangkan usia 44-65 tahun memiliki intensitas berwisata paling tinggi 

diantaranya dan usia di atas 65 tahun memiliki intensitas berwisata paling rendah. Hal 

ini disebabkan karena beberapa alasan yaitu pada usia 15-24 tahun merupakan 

wisatawan yang memiliki budget yang terbatas dan biasanya mereka lebih fokus 

terhadap pengeluaran perjalanannya saja. Usia 24-44 tahun merupakan wisatawan 

yang memiliki penghasilan tetap dan sering pergi bersama keluarga, mereka juga 

lebih berorientasi pada pengalaman berwisata dan belajar tentang budaya. Usia 44-65 

tahun mereka juga memiliki penghasilan tetap dan tabungan, mereka mempunyai 

permintaan tinggi untuk kualitas dan kemewahan dari produk wisata, mereka juga 

akan menghabiskan banyak uang dalam liburan mereka dan mengharapkan kualitas 

yang tinggi dalam layanan wisata yang tersedia. Dan usia diatas 65 tahun, mereka 
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sudah memiliki penghasilan tetap dan sudah memiliki banyak tabungan, mereka ingin 

menghabiskan waktu luang dengan tenang. 

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, usia yang memiliki intensi 

berwisata adalah pada usia 24-34 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut sudah 

memiliki penghasilan tetap dan lebih berorientasi pada pengalaman berwisata dan 

belajar tentang budaya. Sedangkan, pada usia antara 18-24 tahun adalah masa dimana 

mereka belum memiliki pendapatan tetap atau tabungan seperti pada usia diatas 24 

tahun. Oleh karena itu, peniliti ingin mengetahui seberapa besar intensi berwisata 

pada usia 18-24 tahun tersebut.  

Dari semua uraian di atas, peneliti hendak mengetahui keterkaitan antara 

destination image dan intensi berwisata. Maka penelitian ini akan meneliti 

“Hubungan antara destination image Bali terhadap intensi berwisata pada mahasiswa 

di Surabaya”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara destination image Bali terhadap intensi 

berwisata pada mahasiswa di Surabaya. 

 

1.3. Tujuan 

Untuk mengetahui hubungan antara destination image Bali terhadap intensi 

berwisata pada mahasiswa di Surabaya. 
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1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah penelitian di 

bidang psikologi khususnya Psikologi Industri dan Organisasi dalam 

mengembangangkan industri pariwisata. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pengelola 

tempat wisata sebagai masukan dan referensi dalam upaya pengembangan 

pariwisata. 

Bagi Dinas Pariwisata untuk mengevaluasi pariwisata setempat agar 

kedepannya bisa lebih baik lagi dan dapat memunculkan niatan atau intensi 

dari wisatawan agar kembali untuk berkunjung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


