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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada jaman era globalisasi ini perkembangan bisnis pariwisata

berkembang sangat pesat, dan menimbulkan persaingan antara Negara yang satu

dengan yang lainnya.Oleh sebab itu, negara-negara di dunia berlomba-lomba

mempromosikan negara atau daerahnya. Indonesia merupakan negara kepulauan

yang menjadi salah satu kawasan pariwisata dunia, karena potensi pariwisata yang

dimiliki yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan seperti

keanekaragaman suku, budaya, dan sumberdaya yang unik yang tidak dapat

dijumpai dikawasan pariwisata lain. Sektor pariwisata juga dapat meningkatkan

devisa, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, mendorong pelestarian

lingkungan hidup, budaya bangsa dan meperkokoh persatuan bangsa.Menurut UU

No.10/2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas layanan

yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pulau Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang terkenal di

seluruh dunia karena Pulau Bali memiliki keunikan budaya dan alam yang dapat

menjadi pembeda dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Pulau Bali terdiri

dari 1 kotamadya dan 8 kabupaten yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar,

Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng serta kota Denpasar yang

merupakan ibukota provinsi Bali. Masing-masing kabupaten yang ada di
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PulauBali berperan dalam mendukung kegiatan pariwisata dengan kehasan atraksi

yang tentunya unik dan menarik bagi para wisatawan yang berkunjung.

Adapun jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan

mancanegara yang datang ke Bali, dapat dilihat pada Tabel1.1 berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan

Mancanegara yang datang Langsung ke Bali
Tahun 2010-2014

Tahun
Jumlah wisatawan Total

Wisatawan

Pertumbuhan

(%)Mancanegara Domestik

2010 2.493.058 4.646.343 7.139.401 -

2011 2.756.579 5.675.121 8.431.700 18,10

2012 2.892.019 6.063.558 8.955.577 6,21

2013 3.278.598 6.976.536 10.255.134 14,51

2014 3.768.362 6.392.460 10.160.822 - 0,92

Sumber : Disparda Provinsi Bali, 2015.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan

mancanegara maupun domestik ke Bali dari tahun 2010-2014 mengalami

fluktuasi.Kunjungan wisatawan ke Bali mengalami peningkatan signifikan pada

tahun 2013 sebesar 14,51%, hal ini terjadi karena kawasan Bali pada tahun 2013

menjadi objek dan tempat terselenggaranya pertemuan-pertemuan internasional

seperti event APEC (Asian Pacific Economi Cooperation ) dan ajang bergengsi

Miss World 2013 serta acara-acara pertemuan internasional lainnya.

Dengan adanya jumlah kunjungan wisatawan yang semakin

meningkat,maka pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang sangat kompleks

yang merupakan gabungan dari suatu aktivitas, fasilitas dan jasa dalam
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menggerakkan perekonomian di berbagai sektor.Menurut Ismayanti

(2010)wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata.Berwisata menjadi sebuah

pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-

masa di dalam kehidupan. Wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata

tentunya memiliki motivasi terlebih dahulu, sehingga perjalanan wisata tersebut

akan terlaksana. Menurut McIntosh (1997) dan Murphy (1985) dalam Pitana dan

Gayatri (2005) bahwa wisatawan dalam melakukan perjalanan dimotivasi oleh

beberapa hal yaitu motivasi yang bersifat fisik, motivasi budaya, motivasi yang

bersifat sosial dan motivasi karena fantasi. Motivasi wisatawan untuk

mengunjungi daerah tujuan wisatawan karena dipengaruhi oleh karakteristik dari

wisatawan tersebut. Menurut kotler, 2006 dan Cooper,2005 dalam Ismayanti

(2010) menyatakan bahwa setiap wisatawan memiliki sifat yang unik dan dapat

dilihat dari beberapa pendekatan yaitu karakteristik wisatawan berdasarkan

psikografis,karakteristik wisatawan berdasarkan aspek sosio ekonomi,

karakteristik wisatawan berdasarkan aspek geografi dan karakteristik wisatawan

berdasarkan pola perjalanan. Karakteristik wisatawan yang datang ke daerah

tujuan wisata perlu diketahui untuk mengidentifikasi wisatawan yang datang ke

daerah tujuan wisata.Dengan adanya perkembangan industri pariwisata di Bali

maka diperlukan pula adanya akomodasi penginapan seperti Hotel.Hotel biasanya

melayani jasa menginap, ballroom untuk pernikahan, ruangan untuk rapat,

meeting sekaligus makan siang dan sebagainya.Hotel merupakan suatu bentuk

akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan bagi setiap orang yang
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memperoleh pelayanan menginap, makan, minum dan juga mengadakan acara

atau event-event tertentu.

Hotel Grand Nikko Bali  merupakan salah satu hotel yang berada

dikawasan ujung semenanjung Nusa Dua Bali, tepatnya berada di jalan Raya Nusa

Dua Selatan Bali. Hotel Grand Nikko merupakan hotel bintang lima, yang berada

pada batu cadas berketinggian 40 meter dari pantai. Adapun jumlah

wisatawanmancanegara dandomestik yang menginap di Hotel Grand Nikko Bali

dapat di lihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestikyang menginap

DiHotel Grand Nikko BaliTahun 2010-2014

Tahun Jumlah Wisatawan (orang) Total Pertumbuhan
(%)Mancanegara Domestik

2010 130.550 5.760 136.310 -
2011 142.889 6.240 149.129 9,40
2012 148.321 7.410 155.731 4,43
2013 150.523 8.946 159.469 2,40
2014 159.492 7.429 166.921 4,67

Sumber : Grand Nikko Bali, 2015.

Jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel Grand Nikko Bali

dalam kurun waktulima tahun terakhir yaitu semakin meningkat.Hal tersebut

dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di Hotel Grand

Nikko Bali.

Untuk menarik wisatawan yang ada di hotel pihak manajemen Hotel

Grand Nikko menawarkan produk, fasilitas dan kegiatan event yang

diselenggarakan setiap hari.Menurut Any Noor (2013: 8), event didefinisikan

sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting

sepanjang hidup manusia  baik secara individu atau kelompok yang terikat secara
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adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta

melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu

tertentu.Adapun beberapa event yang diselenggarakan oleh pihak Hotel Grand

Nikko Bali dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3
Event – event yang diselenggarkan

Pada Hotel Grand Nikko Bali

No Nama Event Periode
(bulan)

Yang berpartisipasi
(orang)

1. Seafood Market 4 520
2. HawkersStall 4 440
3. Caribbean Pirates Night 4 460
4. Movie Night 4 420
5. Mongolian BBQ 4 550
6. Balinese Night Market 4 612
7. SIP & BITE 4 405
8. Pacific RIM 4 344
9. Japanese Sunday Brunch 4 512
10. Japanese Night 4 504
11. Desa Bali 2 746

Sumber : Grand Nikko Bali, 2015.

Dilihat dari jumlah wisatawan yang berpartispasi pada event yang

diselenggarakan pihak hotel Grand Nikko Bali, event Desa Bali yang paling

banyak  diminati yaitu 746 orang. Event Desa Bali memiliki tema kebudayaan

Bali. Event Desa Bali resmi diadakan pada tanggal 20 Maret 2009. Event Desa

Bali di rancang untuk menarik wisatawan yang menginap, agar wisatawan bisa

melakukan aktivitas di hotel.Pada event Desa Bali wisatawan bisa berpartisipasi

langsung dalam kegiatan event, disini wisatawan akan diberikan pengetahuan

mengenai cara membuat layangan, anyaman yang terbuat dari daun lontar,

mejejaitan, belajar megambelan, belajar tari Bali dan mencicipi makanan khas

Bali. Produk yang ditawarkan pada kegiatan event adalah peralatan masak kuno,
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layangan, kain serta selendang.Event Desa Bali diselenggarakan pada minggu

pertama dan minggu ketiga pada setiap bulannya.Untuk peserta event Desa Bali

dikhususkan untuk wisatawan yang menginap di Hotel Grand Nikko Bali.Penulis

memilih Event Desa Bali di kerenakan Event desa Balimempunyai keunikan

tersendiri mengenai kebudayaan masyarakat Bali dan Event Desa Bali merupakan

salah satu Event dimana wisatawan bisa berpartisipasi langsung pada kegiatan

Event tersebut, sedangkan kegiatan event lain yang diselenggarakan oleh pihak

Hotel Grand nikko Bali, hanya menawarkan makan malam dan menampilkan

pertunjukan saja dan Event Desa Bali memiliki rating tertinggi diantara event yang

lainnya.

Dari tahun 2010 sampai 2014 adapun Jumlah wisatawan yang

berpartisipasi pada Event Desa Bali yang dijabarkan pada Tabel 1.3 sebagai

berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Wisatawan yang Berpartisipasi Pada

Event Desa Balitahun 2010 – 2014

Tahun Jumlah  (orang) Jumlah
Eropa Asia Pasifik Amerika ASEAN

2010 126 650 224 80 1.080
2011 152 826 196 122 1.296
2012 140 1.094 211 67 1.512
2013 206 1.225 198 99 1.728
2014 196 1.632 156 56 2.040
2015

(Januari- Juni)
48 650 36 12 746

Sumber : Grand Nikko Bali, 2015.

Jumlah wisatawan yang berpartisipasi pada Event Desa Bali dari tahun

2010 sampai 2015 yang paling banyak adalah wisatawan yang berasal dari benua

Asia Pasifik, dikarenakan jumlah wisatawan yang menginap di Hotel Grand

Nikko Bali lebih banyak berasal dari benua Asia Pasifik seperti China, Jepang,
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Australia, Taiwan dan Korea Selatan.  Wisatawan yang berpartisipasi pada Event

Desa Bali meningkat setiap tahunnya sehingga topik yang akan dibahas yaitu

ingin mengetahui karakteristik dan motivasi wisatawan yang berpatisipasi pada

event Desa Bali dan respon wisatawan terhadap event Desa Bali pada Hotel Grand

Nikko Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah

sebagai berikut .

1. Bagaimana karakteristik dan motivasi wisatawan yang berpartisipasipada

Event Desa Bali diHotel Grand Nikko Bali?

2. Bagaimana tanggapan wisatawan terhadapEvent Desa Bali pada Hotel

Grand Nikko Bali ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui karakteristik dan motivasi wisatawan yang

berpartisipasi padaEvent Desa Bali di Hotel Grand Nikko Bali.

2. Untuk mengetahuitanggapan wisatawan terhadapEventDesa Bali pada

Hotel Grand Nikko Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang indentifikasi karakteristik dan motivasi

wisatawan terhadap event Desa Bali pada Hotel Grand Nikko Bali yaitu:
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1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu

dan teori yang diperoleh pada masa perkuliahan, serta dapat menambah

wawasan berpikir manusia baik mengidentifikasi, menganalisa

kepariwisataan khususnya dalam bidang ilmu manajemen perhotelan dan

dapat dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

sumbangan pemikiran baik  kepada pihak manajemen hotel dalam usaha

untuk mengetahui tanggapan tamu terhadap Event Desa Bali.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dari penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab

masing-masing akan diuraikan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penyajian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang telaah dari penelitian

sebelumnya, deskripsi konsep yang terkait dengan penelitian

ini.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, definisi

operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengambilan dan penentuan

sampel serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian serta

pembahasan yang meliputi, gambaran umum lokasi

penelitian, identifikasi karakteristik, motivasi wisatawanyang

berpartisipasi dantanggapan wisatawan terhadap Event Desa

Bali.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari simpulan yang diperoleh atas

pembahasan dari variabel yang diteliti dan saran-saran

peneliti.


