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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pariwisata saat ini sudah menjadi industri yang mendunia dan menjadi 

bisnis yang terus berkembang. Indonesia adalah negara yang memiliki pesona 

sumber daya alam yang sangat indah, kondisi ini memberikan peluang bagi pegiat 

pariwisata untuk memajukan pariwisata Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia 

terus mempromosikan sektor pariwisata untuk meningkatkan angka kunjungan 

wisata dan menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. 

Gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika membawa dampak positif bagi 

industri pariwisata. Lombok telah menjadi perhatian dunia setelah menggelar 

ajang MotoGP Mandalika 2022. Tak hanya sirkuit bertaraf internasional, Lombok 

punya potensi wisata alam dan budaya yang sangat luar biasa. Menurut 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, pasca-MotoGP 

2022, destinasi wisata Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), semakin dikenal 

wisatawan domestik atau wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. 

(Henry, 2022, Masa Depan Pariwisata Lombok Usai Gelar MotoGP Mandalika 

2022 - Lifestyle Liputan6.com, 8 Maret 2022) 

Perkembangan pariwisata Lombok sedang mengalami kemajuan yang 

cukup pesat. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari banyaknya perusahaan 

- perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata sedang berkembang maju.  

https://www.liputan6.com/tag/motogp-mandalika-2022
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4919210/masa-depan-pariwisata-lombok-usai-gelar-motogp-mandalika-2022
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4919210/masa-depan-pariwisata-lombok-usai-gelar-motogp-mandalika-2022
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Selain itu juga Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat, 

dengan adanyanMotoGP 2022 membuat Lombok menjadi destinasi pariwisata 

Internasional. Deputi bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan juga 

menyampaikan dengan promosi mendunia, maka Nusa Tenggara Barat akan 

menjadi destinasi Internasional. MotoGP 2022 juga membuat beberapa fasilitas 

umum dan fasilitas wisata di NTB terus meningkat (Dennis D , 2022, 

https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/03/01/kemenparekraf-motogp-

jadikan-lombok-destinasi-pariwisata-dunia, 8 Maret 2022) 

Salah satu kawasan wisata yang menjadi daya tarik paling diminati 

wisatawan saat berkunjung ke Lombok adalah Gili Trawangan. Gili Trawangan 

yang memiliki luas sekitar 338 hektar, terletak di Kabupaten Lombok Utara. 

Daerah ini adalah salah satu daerah tujuan wisata yang sangat menarik perhatian 

wisatawan dengan kondisi alam yang masih alami.  

Keberadaan Blue Coral yang terkenal dan langka hanya terdapat di dua 

wilayah di dunia. Pertama, di Laut Karibia, yang kedua berada di Gili Trawangan. 

Hal inilah yang membuat Gili Trawangan istimewa. Pemandangan alam yang 

indah dan menarik menjadi daya tarik bagi pengunjung baik domestik maupun 

internasional karena penempatannya yang strategis. Gili Trawangan secara 

historis menjadi tujuan wisata utama bagi pengunjung domestik dan internasional. 

Dapat kita ketahui bahwa Gili Trawangan telah melakukan berbagai 

inisiatif pemasaran untuk meningkatkan reputasi objek wisatanya melalui 

berbagai media, termasuk YouTube, Google, dan mesin pencari lainnya. 
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Gambar 1.1: Promosi Gili Trawangan melalui media berita 
Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gili+trawangan&ie=UTF-8&oe=UTF-

8&hl=en-id&client=safari 

 

 

Gambar 1.2: Strategi Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata di Gili 

Trawangan 
Sumber :  https://youtu.be/WElkaTy6J9g 

Namun penulis menemukan bahwa adanya indikasi ketidakpuasan 

pengunjung. Hal ini diindikasikan dengan adanya review atau ulasan pengunjung 

yang ditemukan di beberapa platform eWOM yang menyebutkan bahwa beberapa 

wisatawan menyatakan ketidakpuasannya terhadap beberapa fasilitas umum 

seperti jalan umum yang tidak kunjung selesai pembangunannya, banyak sampah 

berserakan sampai bau tidak sedap dari kuda. Selain itu beberapa wisatawan 

khususnya wisatawan wanita mengaku mendapat banyak verbal harassment atau 

biasa disebut catcalling. 

https://www.google.co.id/search?q=gili+trawangan&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en-id&client=safari
https://www.google.co.id/search?q=gili+trawangan&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en-id&client=safari
https://youtu.be/WElkaTy6J9g
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Gambar 1.3: Komentar Negatif tentang kondisi Gili Trawangan 
Sumber : https://youtu.be/kXTfxPTYnK4  

 

 

Gambar 1.4: Ulasan wisatawan terkait catcalling yang dialami di Gili 

Trawangan 
Sumber : https://youtu.be/kXTfxPTYnK4  

 

 

 
Gambar 1.5: Ulasan wisatawan di travel platform mengenai catcalling  

Sumber : https://www.tripadvisor.ie/ShowTopic-g664666-i12936-k4896227-

Avoid_Mawar_Bungalows_very_bad_for_coral_and_environment-

Gili_Trawangan_Gili_Islands_Pemen.html 

Namun, berbeda dengan review tentang keindahan bawah laut,  kekayaan 

alam dan suasana yang terdapat di Gili Trawangan. Review yang diberikan 

mengindikasikan kepuasan wisatawan. 

https://youtu.be/kXTfxPTYnK4
https://youtu.be/kXTfxPTYnK4
https://www.tripadvisor.ie/ShowTopic-g664666-i12936-k4896227-Avoid_Mawar_Bungalows_very_bad_for_coral_and_environment-Gili_Trawangan_Gili_Islands_Pemen.html
https://www.tripadvisor.ie/ShowTopic-g664666-i12936-k4896227-Avoid_Mawar_Bungalows_very_bad_for_coral_and_environment-Gili_Trawangan_Gili_Islands_Pemen.html
https://www.tripadvisor.ie/ShowTopic-g664666-i12936-k4896227-Avoid_Mawar_Bungalows_very_bad_for_coral_and_environment-Gili_Trawangan_Gili_Islands_Pemen.html
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Gambar 1.6: Ulasan positif wisatawan terkait keindahan alam Gili 

Trawangan 
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Lp0g67RG3_8&t=10s 

 

Selain itu media Instagram menjadi platform eWOM yang efektif, berikut 

adalah Gambar dan Video yang di posting oleh selebgram @awkarin 

 

Gambar 1.7: Konten kreatif dari user @awkarin tentang keindahan Gili 

Trawangan 
Sumber : https://www.instagram.com/p/CJfed7eFK0h/?utm_medium=copy_link 

Dalam ulasan tersebut disimpulkan bahwa keadaan alam seperti pantai dan 

biota laut di Gili Trawangan yang sangat indah dan memukau wisatawan selain itu 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp0g67RG3_8&t=10s
https://www.instagram.com/p/CJfed7eFK0h/?utm_medium=copy_link
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masyarakat yang ramah juga dapat meningkatkan kepuasan pengunjung (customer 

satisfaction). 

Selain dari ulasan wisatawan, menurut data dari Dinas Pariwisata 

Kabupaten Lombok Utara selama 3 tahun terakhir terdapat penurunan yang 

signifikan dari jumlah kunjungan wisawatan ke Gili Trawangan, Lombok, Nusa 

Tenggara Barat.  

 
Gambar 1.8 : Data kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan tahun 2019 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara 

 
Gambar 1.9 : Data kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan tahun 2020 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara 

 

 

Gambar 1.10: Data kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan tahun 

2021 
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara 
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Data di atas menunjukan pada tahun 2019 terdapat 354,064 wisatawan 

mancanegara dan 28,783 wisatawan nusantara dengan total 382,847 wisatawan 

yang mengunjungi Gili Trawangan, selanjutnya di tahun 2020 terdapat penurunan 

sebesar 79.42% penuruan yaitu hanya terdapat 78,781 total keseluruhan wisatawan 

yang antara lain 70,179 wisatawan mancanegara dan 8,602 wisatawan nusantara 

yang datang dan data pada tahun 2021 terdapat penurunan kunjungan sebesar 

79,77% dengan 15,935 keseluruhan wisatawan yang berkunjung antara lain yaitu 

9,113 wisatawan mancanegara dan 6,822 wisatawan nusantara yang mengunjungi 

Gili Trawangan. 

Wisatawan ketika berkunjung ke suatu tempat wisata atau dalam melakukan 

kegiatan wisatanya selalu berharap kepuasan atau terpenuhi apa yang 

diharapkannya. Ketika membandingkan sesuatu yang dibandingkan dengan suatu 

produk (hasil) versus harapan mereka, kepuasan menurut (Kotler, P., dan 

Amstrong, G, 2016) Tidak puas jika kurang dari harapan, puas jika terpenuhi, dan 

sangat puas jika melampaui harapan. Jika pengunjung suatu destinasi wisata senang 

dengan pengalamannya, maka pengunjung akan semakin banyak. Konsumen akan 

melakukan riset tentang tempat-tempat yang akan mereka kunjungi sebelum 

mengambil keputusan. Mayoritas orang yang mencari informasi ini melakukannya 

secara online. 

Kemajuan teknologi informasi khususnya1pada1jaringan1Internet terus 

meningkat pesat. Internet menjadi kebutuhan sehari - hari bagi masyarakat 

membuat pertukaran informasi, menulis opini, pada platform online dan public 
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sehingga mampu memberikan pilihan-pilihan informasi mengenai suatu produk 

serta dikenal sebagai electronic word of mouth (eWOM) (Charo, 2015) 

 Cerita dan rekomendasi dari seseorang wisatawan yang telah mengunjungi 

suatu tempat biasanya akan terdengar lebih menarik dan sangat memungkikan bisa 

mempengaruhi pendengarnya juga untuk ikut datang ke tempat tersebut. 

Kebanyakan dari konsumen atau wisatawan yang menggunakan sosial media 

setelah berkunjung ke Gili Trawangan akan mengunggah foto, instagram story, dan 

status tentang bagaimana mereka menghabiskan liburannya serta pengalaman 

menariknya saat berkunjung ke Gili Trawangan dan dengan memberikan 

keterangan lokasinya berada secara tidak langsung konsumen telah melakukan 

electronic word of mouth dan membatu Gili Trawangan untuk memperkenalkan 

Gili Trawangan kepada calon konsumen lainnya. Keberadaan internet dapat 

memudahkan wisatawan untuk berbagi informasi terkait pengalaman wisata yang 

dirasakannya. 

Apakah pelanggan senang atau tidak senang dengan suatu produk, setiap 

pelanggan yang mengkonsumsi dan/atau menggunakannya kemudian memiliki 

pendapat tentangnya dan membagikannya kepada orang lain yang memiliki 

internet. Menurut (Lee, Park, & Han, 2008) studi elektronik dari mulut ke mulut. 

melalui blog, website, email, dan media sosial. Karena lebih mudah diakses dan 

memiliki audiens yang lebih besar daripada word-of-mouth advertising (WOM) 

tradisional yang mengandalkan media offline, electronic word of mouth (eWOM) 

muncul sebagai forum yang signifikan bagi konsumen untuk menyuarakan ide-
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ide mereka. Untuk lebih lengkapnya (Thadani, 2012) berpendapat eWOM berupa 

informasi di internet yang sering disediakan oleh pemasar melalui situs web yang 

dibuat perusahaan, ataupun komunitas online yang memungkinkan orang - orang 

untuk berbagi pandangan mereka dengan orang lain melalui konten media yang 

dibuatnya seperti gambar, video, teks, blog, situs ulasan konsumen, forum 

diskusi, situs belanja dan situs media sosial yang merupakan jenis - jenis platform 

eWOM. 

Electronic word of mouth (eWOM) menggambarkan setiap komentar yang 

dibuat secara online mengenai suatu produk atau bisnis, baik yang dibuat oleh 

calon pelanggan, pelanggan saat ini, atau mantan pelanggan (Thurau, Gwinner, 

Walsh, & Gremler, 2004). E-wom positif, menurut (Setiawan, 2014) dapat 

meningkatkan keinginan orang lain untuk berwisata ke Gili Trawangan. Hal ini 

dikarenakan eWOM mempengaruhi seberapa terkenal suatu tempat di kalangan 

wisatawan (destination image). E-wom juga mempengaruhi loyalitas dan 

kepuasan pelanggan selain citra destinasi. Menurut (Kotler & Keller, Marketing 

Management (15th Edition), 2016) Electronic word of mouth (eWOM) adalah 

pemasaran menggunakan internet untuk menciptakan efek berita dari mulut ke 

mulut untuk mendukung usaha dan tujuan pemasaran. Electronic word of mouth 

(eWOM) memainkan peran penting dalam menumbuhkan persepsi positif 

terhadap suatu merek atau produk (Jalilvand & Samiei, 2012) 

Menurut (Paludi, 2016), wisatawan lebih puas dengan tempat wisata yang 

mereka kunjungi ketika mereka lebih puas dengan internet. Pengunjung akan 
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senang dengan perjalanan dan kegiatan pariwisata yang telah dilakukan jika 

mereka percaya bahwa harapan mereka telah terpenuhi sebelum kunjungan 

mereka dan hasilnya terasa setelah menginap. (Pasaribu & Yuliawati, Pengaruh 

Dimensi Electronic Word Of Mouth Terhadap Keputusan Berkunjung dan 

Kepuasan Konsumen, 2019) menyatakan bahwa E-WOM memberi pengaruh 

positif pada kepuasan pelanggan. Namun penelitian terdahulu oleh (Paludi, 2016) 

menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara e-WOM dengan kepuasan 

wisatawan.  

Kata elektronik dari mulut ke mulut, seperti yang didefinisikan oleh 

(Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004) dalam Husein et al. (2017: 100), 

adalah pendapat yang diungkapkan oleh pelanggan saat ini, mantan, atau calon 

pelanggan mengenai barang atau bisnis ketika informasi ini tersedia untuk 

individu atau organisasi secara online. Persepsi tempat, selain Electronic Word of 

Mouth, mungkin mempengaruhi kesenangan wisatawan. Citra destinasi juga 

mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen (Setiawan, 2014) 

Tingkat kepuasan pengunjung yang tinggi selama kunjungan 

mencerminkan dampak yang baik dari citra destinasi, dan pengunjung akan 

berkeinginan untuk mengunjungi objek wisata yang sama lagi di masa depan. Ini 

menunjukkan bagaimana mempertahankan reputasi positif untuk tujuan wisata 

akan mengarah pada peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan.  

Langkah paling krusial dalam memilih lokasi wisata, (Gunn & Khairani, 

2009), adalah pembentukan citra sebelum melakukan perjalanan. Sesuai dengan 
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kemampuan daerah tujuan wisata dalam memberikan pengalaman yang sesuai 

dengan tuntutan dan persepsi pengunjung terhadap kawasan wisata, maka akan 

berdampak pula pada kepuasan wisatawan dan intensitas melakukan perjalanan 

kembali di masa yang akan datang. Menurut (Amstrong, 1997) citra (image) 

adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya.  

Terdapat perbedaan antara identitas dengan citra. Identitas adalah 

berbagai macam cara yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi dirinya 

kepada konsumen atau memposisikan produknya. (Wibowo, 2016) menyebutkan 

citra destinasi mengacu kepada pengambilan keputusan perjalanan berdasarkan 

kepuasan pengunjung terhadap destinasi yang wisatawan kunjungi dan 

mentransformasikan pemikiran pribadi mereka dalam bentuk wawasan, perasaan, 

serta pandangan kedalam tujuan pengalaman secara keseluruhan. (Echtner & 

Ritchie, The Meaning and Measurement of Destination Image, 2003) Citra 

Destinasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu fungsional yang lebih mengarah 

kepada bukti nyata (tangible) seperti harga & fasilitas, sedangkan psikologis yang 

lebih menekankan bukti tidak nyata (intangible) seperti keramahan, kenyamanan 

dan keamanan. Citra destinasi wisata harus dijaga, karena dari menjaga 

kepercayaan wisatawan, menjaga kenyamanan, keamanan akan mendapatkan 

kepuasan dari wisatawan sehingga wisatawan akan sendirinya mempromosikan 

lokasi daerah wisata kepada rekan, teman, dan kerabatnya. Menurut (Rajesh, 

2013) pembentukan citra merupakan fase yang paling krusial dalam proses 

perencanaan sampai penetapan tempat tujuan untuk berwisata. Dalam penelitian 

ini merupakan kesan wisatawan secara umum terhadap Gili Trawangan. 
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(Baloglu & Brinberg, 1997) menyebutkan bahwasannya kepuasan 

pengunjung juga terlihat dari kesesuaian di lokasi wisata dengan apa yang 

menjadi keinginan pengunjung terhadap sebenarnya yang ada, karena pengunjung 

menggunakan sistem informasi pemasaran yang ada pada media online untuk 

mengetahui keunikan yang ada di suatu destinasi. Hasil analisis (Diposumarto, 

Purwanto, & Ramdan, 2015) menyimpulkan bahwa citra destinasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan menurut 

(Del & Martin, 2008) membuktikan bahwa citra dari destinasi tidak 

mempengaruhi kepuasan wisatawan. 

Berdasarkan uraian latar belakang, dan adanya perbedaan mengenai hasil 

penelitian sebelumnya, penelitian ini ditujukan secara khusus untuk mengetahui 

pengaruh Electronic Word of Mouth dan citra destinasi terhadap kepuasan 

pelanggan dalam berkunjung di Gili Trawangan, Lombok,  Nusa Tenggara Barat 

Maka dari itu peneliti mengangkat judul : Analisis Pengaruh Electronic 

Word of Mouth  (eWOM) dan Citra Destinasi Terhadap Kepuasan 

Wisatawan Di Tempat Wisata (Studi Kasus : Gili Trawangan, Lombok, 

Nusa Tenggara Barat) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan1latar1belakang1di atas, berikut adalah rumusan masalah 

dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana pengaruh Electronic Word of Mouth eWOM terhadap kepuasan 

wisatawan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat? 
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2. Bagaimana pengaruh citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan di Gili 

Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat? 

3. Bagaimana pengaruh Electronic Word of Mouth eWOM dan citra destinasi 

secara bersama-sama secara signifikan terhadap kepuasan wisatawan Gili 

Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan1rumusan1masalah1di atas, tujuan dilakukan penelitian adalah 

sebagai berikut 

1. Untuk melihat pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) terhadap 

kepuasan wisatawan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat 

2. Untuk melihat pengaruh citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan di Gili 

Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat 

3. Untuk melihat pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) dan citra 

destinasi terhadap kepuasan wisatawan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa 

Tenggara Barat 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, 

keterbatasan tersebut yaitu:  

1. Objek penelitian hanya difokuskan pada electronic word of mouth dan citra 

destinasi terhadap kepuasan wisatawan yang mana hanya satu dari banyak 

variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan 
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2. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup pada 

satu destinasi yaitu Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat 

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi 

yang lebih luas 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yang 

mempengaruhi kepuasan wisatawan yaitu electronic word of mouth dan 

citra destinasi. Masih terdapat beberapa variabel independent lain yang 

mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan wisatawan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai 

pihak yang antara lain adalah:  

1. Agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan studi 

untuk penelitian masa depan di Gili Trawangan dan di lain tempat, 

kontribusinya terhadap literasi dengan memanfaatkan pengaruh electronic 

word of mouth (eWOM) dan citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan. 

2. Hasil penelitian berguna untuk dijadikan acuan bagi stakeholder baik 

pengelola dan pemerintah serta diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pemahaman kepada pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara


