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BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Sejak dulu, manusia selalu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat 

lain. Ciri itu selalu tampak pada pola kehidupan manusia baik sebagai bangsa 

primitif maupun modern. Pada hakekatnya moralitas manusia merupakan salah satu 

sifat utama kehidupan manusia itu sendiri yang tidak bisa puas dan terpaku pada 

suatu tempat untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Seperti halnya berekreasi 

atau melakukan Pariwisata, yang mana  merupakan aktivitas, pelayanan dan produk 

hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi 

wisatawan.  

 Sejalan dengan perkembangan dunia sekarang ini yang memasuki era 

globalisasi dan keterbukaan yang mengakibatkan jarak dan batas antara ruang dan 

waktu bukan lagi menjadikan penghalang bagi setiap orang untuk melakukan 

kegiatannya baik yang bersifat bisnis maupun kesenangan.  

 Semakin banyak orang yang melakukan perjalanan baik dengan tujuan bisnis 

ataupun hanya untuk bersenang- senang. Kenyataan ini memicu kepada 

perkembangan kepariwisataan indonesia. Terdapat banyak tujuan wisata yang bisa 

memberikan kepuasan serta kenyamanan dan harapan yang positif di dalam tujuan 

utama sebuah perjalanan. Perkembangan yang cepat pada industri wisata menjadi 

kebutuhan yang penting bagi setiap orang apabila berkunjung ke sebuah tempat yang 

bisa bersifat menenangkan atau sebagai tempat istirahat. Berwisata tidak hanya 

mencakup kegiatan bersenang- senang atau memberikan kepuasan saja. Hal lain yang 

biasanya lebih menonjol yaitu kesehatan, pendidikan, agama, hobi, kebudayaan, 

olahraga, konferensi, bisnis, seminar dan lain- lain. Diantara hal yang berkaitan 

dengan kunjungan ataupun perjalanan, pariwisata merupakan suatu alat untuk 

membangkitkan moral yang sehat dan dapat membuat keseimbangan sifat- sifat 
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emosional. Menurut McGehee, Murphy dan Ulysal (1996), untuk memenuhi 

kebutuhan yang diharapkan di dalam memilih tujuan wisata, perlunya proses  

pengambilan keputusan yang mana tujuan wisata menawarkan kepuasan, fasilitas 

dan kenikmatan perjalanan. 

Zaman modern saat ini ditandai dengan meningkatnya pertambahan 

penduduk serta kemajuan teknologi sehingga mendorong manusia memenuhi 

kebutuhannya. Setiap orang mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah 

perjalanan, pengalaman, kesenangan. Motivasi merupakan dasar yang kuat dalam 

memahami seseorang melakukan perjalanan atau wisata, serta didorong oleh faktor 

internal, eksternal dan emosional. Berhubungan dengan teori motivasi yang 

dikemukakan Abraham Maslow menyebutkan bahwa manusia selalu terdorong untuk 

memenuhi kebutuhan yang kuat setiap waktu, keadaan dan pengalaman. Dorongan 

kebutuhan tersebut timbul demi kepentingan- kepentingan hidup manusia karena 

kehidupan dalam suatu masyarakat dan aktivitas- aktivitas permintaan yang timbul 

tersebut dapat dipenuhi dan disediakan. 

Pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan 

masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam maupun di luar suatu 

negara, kota, atau wilayah tertentu. Banyak orang berpikir bahwa wisata adalah 

berkunjung, terutama mengunjungi tempat yang dipandang menyenangkan, 

mengunjungi teman, berlibur dan menghabiskan waktu yang menyenangkan. Mereka 

mungkin menghabiskan waktu luang seperti ke tempat olahraga, berbicara, 

bernyanyi, bersepeda, jalan- jalan, membaca, atau menikmati suasana lingkungan. 

Pariwisata juga sebuah kumpulan dari aktivitas manusia, pelayanan, dan industri 

yang memberikan pengalaman perjalanan, transportasi, akomodasi, makan dan 

minum, berbelanja, fasilitas kegiatan, pelayanan rumah sakit yang tersedia untuk 

individual atau kelompok dari perjalanan yang jauh dari rumah. Menurut Gartner, 

unsur pembentuk pengalaman wisatawan yang utama adalah adanya daya tarik fisik 

dari suatu tempat atau lokasi (Muljadi, 2010). Perkembangan persaingan industri 

pariwisata di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang sangat menarik untuk 

diteliti. Pariwisata selalu berkaitan dengan manusia dan dengan lingkungan, sehingga 

penting untuk menyelidiki mengapa orang melakukan perjalanan wisata dan 

mengidentifikasi apa yang mereka nikmati. 
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Banyak sekali seseorang mengadakan perjalanan untuk memuaskan hasrat 

ingin tahu, untuk mengurangi ketegangan pikiran, beristirahat dan mengembalikan 

kesegaran pikiran dan jasmaninya pada alam lingkungan yang berbeda dengan alam 

lingkungannya sehari- hari. Dari perjalanan yang dikunjungi seseorang atau 

wisatawan beberapa orang berpendapat bahwa setiap perjalanan mempunyai tujuan 

wisata yang berbeda. Perbedaan motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai 

jenis pariwisata. Karena suatu daerah maupun suatu negara pada umumnya dapat 

menyajikan berbagai atraksi wisata, maka akan sangat menarik untuk mempelajari 

dan mempersoalkan jenis pariwisata mana yang sekiranya mempunyai kesempatan 

yang paling baik untuk dikunjungi seperti beberapa jenis pariwisata yaitu pariwisata 

untuk menikmati perjalanan, pariwisata alam, pariwisata untuk rekreasi, pariwisata 

kebudayaan, pariwisata untuk olahraga, pariwisata untuk urusan bisnis, pariwisata 

belanja, pariwisata religi, pariwisata untuk berkonvensi.  

Fenomena yang sering terjadi seperti hal- nya motivasi, kepribadian, 

pemenuhan kebutuhan, pengaruh keyakinan dan sikap mempengaruhi tujuan 

perjalanan atau wisata. Beberapa penelitian terdahulu sering mengungkap tentang 

mengapa orang melakukan perjalanan, baik secara individu maupun secara 

rombongan, terutama berkaitan dengan motivasinya, dengan alasan yang obyektif 

maupun subyektif. Yoon dan Uysal (2005) meneliti hubungan antara faktor-faktor 

motivasi wisatawan dengan kepuasan dan tujuan loyalitas. Beberapa faktor penting 

yang diukur adalah motivasi yang menarik, pengetahuan, melarikan diri, prestasi, 

kebersamaan keluarga, keselamatan /kesenangan, jauh dari rumah, fasilitas modern, 

kegiatan yang luas, pemandangan alam, memasak air, kegiatan yang menarik, kota 

yang berbeda dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri pariwisata 

harus memberikan perhatian yang lebih besar untuk relaksasi wisatawan, 

kebersamaan keluarga, keselamatan dan menyenangkan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Mathieson dan Well (1982),  menunjukkan bahwa konsumen wisata secara 

purposif menjadi seorang pencari informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka.  

Perjalanan berlibur adalah sebuah proses kompleks yang melibatkan 

perjalanan sikap, persepsi, pengalaman, motiv, atau keuntungan yang dicari (Shih, 

1986). Namun dari sebuah perjalanan, motivasi disebut sebagai psikologis, 
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kebutuhan biologis dan keinginan yang secara langsung mengintegrasikan aktivitas 

dan perilaku seseorang (Dann, 1981; Pearce, 1982; Uysal & Hagan, 1993).  

Memperhatikan hasil-hasil penelitian tersebut maka dapat dipahami peran 

kepribadian pada perilaku individu. Berdasarkan penelitian sebelumnya menjelaskan 

adanya kepuasan pelayanan, motivasi tujuan pilihan wisata dan kebutuhan. Penelitian 

tentang pilihan minat wisata ditinjau dari tipe kepribadian sejauh ini masih belum 

dikaji secara spesifik khususnya mengukur dengan The Big Five Personality. 

Dimensi dalam pendekatan the big five personality ini ada lima dimensi yaitu 

neuroticsm, extraversion, openness to experience, agreeableness dan 

conscientiousness. Maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui 

apakah kepribadian mampu berperan pada minat jenis wisata. Penelitian ini mencoba 

menguji dan mengulas gambaran tipe kepribadian dengan pemilihan tujuan minat 

jenis wisata. Setiap orang mempunyai keinginan atau minat yang berbeda terhadap 

wisata, seperti halnya sifat- sifat kepribadian menjadi suatu hal yang mendapat 

perhatian cukup besar, terdapat sejumlah upaya awal untuk mengidentifikasi sifat- 

sifat utama yang mengatur perilaku. The Big Five Personality merupakan  

pendekatan yang menjadi kerangka kerja yang dominan untuk mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan sifat- sifat seseorang.  

Menurut Crockett and wood (2002) Kepribadian mempengaruhi motivasi dan 

tujuan pemilihan perjalanan wisata.  

Berdasarkan analisis penelitian, layanan iklan, televisi, media elektronik 

maupun media cetak,  merupakan faktor utama yang mempengaruhi sebuah tujuan 

perjalanan. (Santos, 2007). 

Menurut Awaritefe (2004), motivasi dan pemilihan tujuan wisata  para 

wisatawan antara lain : untuk memperbaiki diri, menghargai kebudayaan yang 

dikunjungi, menikmati keindahan alam, menikmati kualitas dan fasilitas pelayanan, 

serta sarana fasilitas akses cepat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah antara kepribadian dengan 

menggunakan pendekatan the big five personality berperan penting untuk 

mengetahui pilihan tujuan minat wisata, mengingat pendekatan big five memiliki 

dimensi yang berdiri sendiri antar dimensinya. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ingin mengetahui distribusi pada : 

Bagaimana gambaran minat jenis wisata berdasarkan tipe kepribadian? 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui gambaran minat jenis wisata berdasarkan tipe kepribadian 

remaja. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi 

yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya psikologi pariwisata, 

pada masa dewasa ini yang membicarakan masalah mengenai tipe kepribadian 

dengan minat jenis wisata. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi industri pariwisata sebagai masukan 

terkait dengan pilihan minat terhadap jenis wisata berdasarkan tipe kepribadian. 

 

 

 

 

 

 

 


