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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Loyalitas pengunjung merupakan hal yang sangat penting bagi suatu 

destinasi wisata dan selalu dibahas oleh para peneliti. Hal ini karena 

loyalitas yang dilakukan pengunjung sangat memengaruhi destinasi wisata 

tersebut. . Loyalitas dalam destinasi wisata dititik beratkan pada pengunjung 

yang melakukan rekomendasi destinasi wisata. Dengan adanya loyalitas 

pengunjung, semakin banyak respon postitif terhadap suatu destinasi wisata, 

sehingga mengundang banyak pengunjung lainnya untuk berkunjung ke 

destinasi wisata tersebut. 

Pernyataan ini juga disepakati oleh banyaknya penelitian yang selalu 

mengangkat Loyalitas pengunjung sebagai salah satu variabel untuk 

penelitian destinasi wisata. Beberapa peneliti yang meneliti tentang 

loyalitas pengunjung destinasi wisata adalah Kyung-Hee Kim, et al; (2016), 

Munhurrun, et al; (2014), Yuksel, et al; (2010), Hailin Qu, et al; (2007), 

Loureiro, et al; (2013), Wen Wu (2015), Lobato et al; (2014), dan Eid 

(2013). Loyalitas yang dilakukan pengunjung terhadap destinasi wisata 

dapat ditentukan dari kepuasan yang dirasakan oleh pengunjung.  

Ketika pengunjung merasakan puas, maka pengunjung akan 

melakukan kunjungan kembali maupun menyebarkan hal positif tersebut 

kepada orang terdekatnya. Dengan adanya ucapan yang positif ini, maka 

akan membawa pengunjung baru yang berkunjung ke destinasi wisata. 
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Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa penelti sebelumnya, yaitu, 

Lobato, et al; (2006), Kyung-Hee Kim dan Duk-Byeong Park (2016), P. 

Ramseook-Munhurrun, et al; (2014). Kepuasan yang dirasakan oleh 

pengunjung dapat diperoleh melalui pemberian nilai yang diberikan oleh 

BNS tentunya akan memengaruhi loyalitas dari pengunjung BNS.  

Nilai yang diterima pengunjung dari wahana yang ditawarkan serta 

fasilitas yang diberikan oleh destinasi wisata tentunya akan memengaruhi 

kepuasan dari pengunjung destinasi wisata tersebut. Pernyataan ini juga 

diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga sama meneliti 

tentang destinasi wisata. Beberapa peneliti tersebut adalah Kyung-Hee Kim 

dan Duk-Byeong Park (2016), P. Ramseook-Munhurrun, et al; (2014), dan 

Naehyun Jin, et al; (2013) yang mengatakan bahwa nilai yang diberikan 

oleh perusahan destinasi wisata akan memengaruhi kepuasan pengunjung 

destinasi.  

Nilai yang diterima pengunjung juga dapat memengaruhi langsung 

loyalitas pengunjung, hal ini juga diperkuat oleh peneliti yaitu Eid (2013). 

Terdapat gap yang terjadi dari beberapa penelitian terdahulu dimana 

menurut Kim, et al; (2016) mengatakan bahwa nilai tidak memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap loyalitas pengunjung destinasi wisata. 

Beberapa variabel yang memengaruhi loyalitas pengunjung 

destinasi wisata tersebut yang dapat diusahakan oleh perusahaan jasa 

destinasi wisata sehingga destinasi wisata yang dimilikinya dapat menarik 

banyak pengunjung. Menarik banyak pengunjung destinasi wisata tidak 
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hanya menjadi tujuan perusahaan destinasi wisata saja, namun pemerintah 

juga selalu berusaha untuk menarik banyak pengunjung berwisata ke 

daerahnya masing-masing. Karena selain untuk meningkatkan laba 

perusahaan jasa destinasi wisata, suatu destinasi wisata ini dapat berguna 

untuk meningkatkan devisa suatu negara. 

Pada tahun 2019 ini, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya 

untuk menaikkan pendapatan devisa negara di bidang pariwisata. Hal ini 

membuat pemerintah melakukan perbaikan maupun menambah suatu 

destinasi wisata di suatu daerah agar banyak dikunjungi oleh pengunjung, 

baik pengunjung lokal maupun mancanegara. Tak tanggung-tanggung BI 

berani menargetkan pendapatan devisa dalam bidang pariwisata mampu 

mengumpulkan sebesar USD 17,6 Miliar. Dan bisa jadi hal ini bukanlah hal 

yang mustahil bagi Indonesia memenuhi targetnya. Pasalnya, Indonesia 

sendiri sudah menjadi idola para wisatawan untuk berkunjung dikarenakan 

wisata halal yang banyak ditemui di Indonesia. (liputan6.com) 

Wisata halal ini tentunya menarik para wisatawan muslim untuk 

berkunjung ke Indonesia. Para wisatawan yang akan mengunjungi wisata 

halal Indonesia tentunya tidak mungkin berkunjung tanpa melakukan 

survey terlebih dahulu. Selain melihat promosi melalui digital yang sedang 

dilakukan oleh pemerintah, para wisatawan juga sering melihat review dari 

pengunjung yang telah melakukan kunjungan. Semakin baik ulasan yang 

diberikan pengunjung maka semakin tertarik juga wisatawan untuk 

berkunjung. Semakin baik respon pengunjung wisata di suatu daerah maka 
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akan semakin banyak pula para wisatawan yang tertarik untuk berlunjung 

ke daerah wisata tersebut. 

Salah satu daerah yang menjadi wisata halal di Indonesia adalah 

Jawa Timur terutama di wilayah Malang Raya. Malang Raya sendiri terdiri 

dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Masing-masing dari 

daerah tersebut memiliki keistimewaan wisatanya masing-masing. Seperti 

Kabupaten Malang yang menonjol dengan wisata alamnya yang indah, Kota 

Malang yang unggul di wisata kulinernya, dan Kota Batu dengan wisata 

buatannya. 

Daerah Malang Raya yang tak pernah sepi dikunjungi wisatawan 

ketika libur tiba adalah Kota Batu. Bukan tanpa alasan Kota Batu banyak 

dikunjungi wisatawan, pasalnya menurut data statistik kota Batu terdapat 25 

destinasi wisata di Kota Batu yang layak untuk dikunjungi. Data tersebut 

tentunya masih akan terus bertambah seiring semakin banyaknya wisatawan 

yang tertarik untuk berkunjung ke Kota Batu. 

Destinasi wisata yang tercatat antara lain, Selecta, Kusuma Agro 

Wisata, Jatim Park 1 dan 2, Air Panas Cangar, BNS, Petik Apel, Vihara, 

Museum Satwa, Rafting Kaliwatu, Kampeong Kidz, Banyu Brantas 

Rafting, Pemandian Tirta Nirwana, Pemandian Alam Songgoriti, Eco Green 

Park, Museum Angkut, Wonderland Waterpark, Sahabat Air Rafting, Candi 

Songgoriti, Predator Fun Park, Petik Apel Mandiri, Batu Agro Apel, 

Kampung Wisata Kungkuk, Desa Wisata Sumberejo, Desa Wisata 

Tulungrejo, dan Paralayang (batukota.bps.go.id). 
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Destinasi pariwisata yang ada di Kota Batu tersebut banyak 

didominasi oleh PT. Jawa Timur Group. PT Jawa Timur Group merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang destinasi wisata. Destinasi wisata di 

Batu yang termasuk dalam Jawa Timur Group adalah Jatim Park 1, Jatim 

Park 2, Eco Green Park, Predator Park, Museum Angkut, Museum Tubuh, 

BNS (Batu Night Spectacular), serta satu destinasi wisata yang baru saja di 

buka yaitu Jatim Park 3. Selain di Batu, PT Jawa Timur Group juga 

membuka destinasi wisata di Surabaya, Lamongan, dan Tangerang. (Jtp.id) 

Salah satu destinasi yang banyak didatangi oleh pengunjung adalah 

BNS atau Batu Night Spectacular. Di mana BNS merupakan destinasi 

wisata pada malam hari pertama di Batu. BNS menyediakan banyak wahana 

yang membuat pengunjung tertarik untuk berkunjung. Salah satu yang 

menjadi ikon dari BNS ketika awal pembukaan adalah taman lampion 

dengan tema yang unik di dalamnya. (Jtp.id) 

Banyaknya wahana yang disajikan serta suasana dinginnya malam 

kota Batu menjadi salah satu hal yang diberikan oleh Jawa Timur Group 

terhadap pengunjung. Jawa Timur Group memberikan pengunjung destinasi 

wisata pada malam hari di mana itu untuk pertama kali adanya destinasi 

wisata dengan wahana permainan di Batu. Dengan beragam wahana yang 

ditawarkan tentunya membuat pengunjung untuk berkunjung ke BNS. 

Bukan hanya menarik pengunjung untuk berkunjung saja, namun 

perusahaan tentunya mengharapkan pengunjung dapat berkunjung kembali. 
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Destinasi wisata BNS sendiri juga selalu melakukan inovasi dengan 

membuat event tertentu di dalam destinasi wisata BNS. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai Pengaruh Nilai terhadap 

Loyalitas Pengunjung Pariwisata yang dimediasi oleh Kepuasan 

Pengunjung dengan Studi Kasus BNS (Batu Night Spectacular). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis 

melakukan identifikasi masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah nilai yang diterima pengunjung berpengaruh terhadap 

loyalitas pengunjung destinasi BNS? 

2. Apakah kepuasan yang dirasakan pengunjung berpengaruh 

terhadap loyalitas pengunjung destinasi BNS? 

3. Apakah nilai yang diterima pengunjung berpengaruh terhadap 

kepuasan yang dirasakan pengunjung destinasi BNS? 

4. Apakah nilai yang diterima pengunjung berpengaruh terhadap 

loyalitas pengunjung destinasi BNS yang dimediasi oleh 

kepuasan pengunjung? 

C. Batasan Masalah 

Mencegah terjadinya pembahasan di luar penelitian yang akan 

dilakukan, maka dalam penelitian ini, penulis hanya membahas sebatas 
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loyalitas pengunjung yang dipengaruhi oleh nilai yang diterima pengunjung 

dengan mediasi kepuasan pengunjung. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh nilai yang diterima 

pengunjung terhadap loyalitas pengunjung destinasi BNS. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan 

pengunjung terhadap loyalitas pengunjung destinasi BNS. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh nilai yang diterima 

pengunjung terhadap kepuasan pengunjung destinasi BNS. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh nilai yang diterima 

pengunjung terhadap loyalitas pengunjung destinasi BNS 

dengan mediasi kepuasan pengunjung. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kembali pelayanan maupun produknya 

sehingga perusahaan tetap dapat mempertahankan loyalitas dari 

pengunjung yang menjadikannya tujuan destinasi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya sebagai bahan informasi dan referensi dalam kajian yang 

sama terutama tentang loyalitas destinasi wisata. 


