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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan 

mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki 

kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan 

lain-lain (Koen Meyers, 2009). Dan juga pariwisata adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat 

ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan 

dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang 

dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan  pertamsyaan dan 

rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Richardson and 

Fluker, 2004). Hal tersebut diperkuat oleh berbagai organisasi internasional antara 

lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan United Nations World Tourism 

Organizations (UN-WTO), yang telah mengakui bahwa pariwisata merupakan 

bagian yang bisa dipisahkan karena hal ini juga menyangkut hubungan sosial dan 

ekonomi. 

Pariwisata merupakan suatu sektor industri perekonomian negara yang 

pertumbuhannya pesat dan memiliki peran penting karena merupakan sumber 

devisa utama bagi suatu negara selain sektor ekspor migas. Dampaknya pun 

sangat jelas, banyak negara di dunia berlomba-lomba mengembangkan potensi-

potensi pariwisata yang ada untuk meningkatkan pendapatan negara. 

Indonesia yang memliki beragam budaya, kuliner yang tiada habisnya, 

hingga kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, melihat hal 

tersebut sebagai potensi yang menguntungkan bagi sektor pariwisata agar bisa 

dimanfaatkan sebagai objek wisata bagi turis dari seluruh dunia karena bisa dijual 

sebagai hal yang menarik, juga agar ragam kekayaan Indonesia bisa dikenal di 

seluruh dunia. 

Data statistik pun menjadi bukti bahwa jumlah kunjungan wisatawan dari 

berbagai belahan dunia dari tahun ke tahun terus meningkat. Kementrian 

Pariwisata mempunyai target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 
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sebanyak 12 juta wisatawan pada tahun 2015, dengan rata-rata naik 16 persen per 

tahun. 

Dengan target per tahun tersebut, perlu adanya dukungan dari semua sektor 

pariwisata, baik internal maupun eksternal, dan setiap provinsi yang ada di 

Indonesia diharapkan mampu meningkatkan citra dari setiap objek wisata agar 

target bisa dicapai. 

Menurut menteri pariwisata, Arief Yahya yang dilansir oleh marketeers.com 

dan kompas.com bahwa selain wisata budaya dan alam, salah satu potensi wisata 

yang bisa mendulang banyak wisatawan adalah konsep sport tourism. Konsep ini 

memadukan antara aktivitas olahraga dengan aktivitas turisme. Pada Februari 

2016, jumlah kunjungan wisman mencapai 888,3 ribu wisman atau tumbuh 5,26% 

dibandingkan pada  Februari 2015. Sport tourism efektif karena nilai media value 

atau media branding-nya tinggi. Media value yang didapat minimal bisa dua kali 

lipat dari direct impact turis yang datang, karena dipromosikan oleh media 

nasional dan internasional sebelum, sesaat, dan sesudah acara. 

Bandung merupakan ibukota provinsi Jawa Barat yang memiliki beragam 

obyek dan daya tarik wisata. Pada tahun 2011 Kota Bandung meduduki urutan ke-

3 sebagai most favorite destination dan mendapatkan penghargaan Best Service 

pada tahun 2011 dengan urutan ke-7 menurut majalah SWA.  

TABEL 1.1 

STATISTIK JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE KOTA 

BANDUNG TAHUN 2010-2014 

Tahun Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Domestik 

Jumlah 

Wisatawan  

2010 228.449 4.951.439 5.179.888 

2011 225.585 6.487.239 6.487.239 

2012 176.855 5.080.584 5.257.439 

2013 176.432 5.388.292 5.564.724 

2014 180.143 5.627.421 5.807.564 

2015 183.932 5.877.162 6.061.094 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2015  

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 adalah 

puncaknya kunjungan wisatawan mengunjungi kota Bandung, yaitu sebanyak 

6.061.094 pengunjung. Ada beberapa alasan yang menyebabkan wisatawan 

berkunjung ke Bandung. Bandung memiliki keindahan dan panorama alam yang 
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menakjubkan, dan banyaknya ragam daya tarik wisata yang sayang untuk 

dilewatkan. Salah satu objek wisata olahraga di Bandung adalah Siliwangi 

Bowling Center. Siliwangi Bowling Center merupakan salah satu tempat wisata 

olahraga yang ada di Bandung. Siliwangi Bowling Center pun merupakan satu-

satunya tempat bowling yang ada di Bandung. 

Bowling merupakan salah satu olahraga dengan pengunjung terbanyak. 

Tidak mengenal batasan umur, siapa saja bisa menikmati; anak-anak, remaja, 

dewasa bahkan para lanjut usia. Tidak heran kalau bowling merupakan olahraga 

yang digemari di hampir setiap negara di dunia ini. Konon ada 95 juta orang di 

dunia bermain bowling. 

Siliwangi Bowling Center menyuguhkan fasilitas yang memadai sebagai 

penambah daya tarik wisata, seperti tersedianya 18 lane, personal insructure, 

ruangan ber-AC, penyewaan sepatu, pemandu bagi orang yang difabel, wi-fi, 

pemandu bagi wisatawan mancanegara, serta restoran yang bekerja sama guna 

meingkatkan wisatawan untuk berkunjung. Berikut ini Tabel 1.2 mengenai jumlah 

wisatawan yang mengunjungi Siliwangi Bowling Center. 

TABEL 1.2 

STATISTIK JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE SILIWANGI 

BOWLING CENTER TAHUN 2013-2016 

Tahun Jumlah Kunjungan 

2013 2.105 

2014 8.657 

2015 7.946 

2016 7.635  

Sumber: Siliwangi bowling Center 2017. 

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kunjungan Siliwangi Bowling Center 

mengalami kenaikan pada tahun 2014 dengan 75,68%, namun mengalami 

penurunan pada tahun 2015 dengan 8,95%, dan pada tahun 2016 kembali 

mengalami penurunan dengan 4,07%. 

Berdasarkan data yang diberikan, kebanyakan pengunjung yang bermain 

bowling di Siliwangi Bowling Center adalah pengunjung yang baru pertama kali 
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bermain bowling, kebanyakan dari mereka datang bermain berkelompok. 

Sedangkan untuk frekuensi pengunjung yang melakukan kunjungan kembali 

hanya sekitar 31% dari jumlah kunjungan pertahunnya, dan mereka datang secara 

individual (sendiri). Hal ini terjadi karena pengunjung yang mengunjungi 

Siliwangi Bowling Center banyak yang hanya sekedar penasaran akan permainan 

bowling dan untuk sekedar menaikkan status sosial mereka dengan cara 

memposting foto ketika mereka sedang bermain bowling.  

Berikut Gambar 1.1 menjelaskan perbandingan visitor dengan repeater 

visitor di Siliwangi Bowling Center: 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

GAMBAR 1.1  

PERBANDINGAN JUMLAH KUNJUNGAN DAN REPEATER VISITOR 

KE SILIWANGI BOWLING CENTER TAHUN 2013-2016 

 

Melihat Gambar 1.1, pengunjung yang mengunjungi kembali ke Siliwangi 

Bowling Center dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 

mengalami penurunan sebanyak 15,61% dari tahun sebelumnya, berbeda dengan 

tahun 2015 yang total kunjungan kembali sebanyak 2.088 pengunjung, sedangkan 

pada pembukaan sebanyak 872 dari total 2.105 pengunjung, pada tahun 2014 

mengalami kenaikan sebanyak 68,44%. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Siliwangi Bowling 

Center. Dipaparkan bahwa salah satu cara agar pengunjung dapat kembali 

bermain bowling di Siliwangi Bowling Center yaitu dengan menciptakan strategi 

– strategi yang dibuat oleh pengelola sebagai berikut:  

TABEL 1.3 

STRATEGI PEMASARAN SILIWANGI BOWLING CENTER 

No. Strategi 

1. Buy 1 hour get 1 hour dengan menggunakan aplikasi smartphone 

“dealoka”. 

2. “Spintroopers” event, setiap hari kamis dengan membayar Rp100.000,- 

mendapatkan 3 game. 

3. Promo harga Rp160.000,- sebelum pukul 14.00 

Sumber: Siliwangi Bowling Center, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat dilihat strategi yang sedang dijalankan oleh 

Siliwangi Bowling Center antara lain buy 1 hour get 1 hour dengan menggunakan 

aplikasi smartphone “dealoka”. Dealoka sendiri adalah aplikasi berbasis android 

dan ios dan merupakan sebuah aplikasi pintar untuk mencari berbagai penawaran 

spesial serta diskon dari restoran ataupun suatu produk yang berada di dekat kita 

dengan penawaran yang eksklusif. Strategi selanjutnya adalah “Spintroopers” 

event yang diadakan setiap hari kamis dengan membayar Rp100.000,- 

mendapatkan 3 game. Spintroopers sendiri adalah satu komunitas bowling yang 

mewadahi para pengunjung yang ingin belajar lebih tentang bowling. Strategi 

terakhir yang dijalankan oleh Siliwangi Bowling Center yaitu promo harga 

Rp160.000,- sebelum pukul 14.00, promo ini sudah berjalan dari awal berdirinya 

Siliwangi Bowling Center untuk menarik minat pengunjung, khususnya para 

pelajar/mahasiswa. 

Strategi ini dinilai kurang efektif karena tingkat kunjungan yang relatif 

tinggi walaupun mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Dengan adanya 

penurunan tersebut, pihak pengelola pun lebih memperhatikan sport service 

quality seperti meningkatkan kualitas pelayanan dari karyawan kepada 

pengunjung, dan memperbaiki fasilitasnya agar pengunjung bisa betah dan bisa 

meningkatkan kunjungan kembali di Siliwangi Bowling Center. 

Pengelola Siliwangi Bowling Center menyadari bahwa pelayanan yang 

baik akan memberikan keuntungan kepada pengelola, pengelola mengharapkan 
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setelah pengunjung membeli paket bermain bowling, mereka akan datang kembali 

untuk bermain bowling (Intention to return).  

Intention to return yaitu perilaku turis yang mencakup pilihan tujuan untuk 

mengunjungi, evaluasi berikutnya dan niat perilaku di masa depan (Chen dan 

Tsai, 2007). Evaluasi selanjutnya adalah tentang nilai yang dirasakan oleh 

pengunjung dan kepuasan mereka, sedangkan niat perilaku di masa depan 

mengacu pada keinginan untuk mengunjungi kembali tujuan yang sama di masa 

depan dan merekomendasikan hal ini kepada orang lain (Hume et al., 2007; Ryu 

et al, 2010.; Som et al., 2012). Ketika pelaksanan transaksi tersebut pengunjung 

merasa puas akan pembelian mereka, pengunjung akan melakukan pembelian 

ulang dan bisa merekomendasikan kepada teman dan kerabatnya tentang produk 

dan pelayanan yang diberikan oleh Siliwangi Bowling Center. 

Mackay dan Crompton (dalam Shonk, 2008, hlm. 588) mengatakan bahwa 

sport service quality adalah suatu perbedaan pelayanan antara apa yang 

diharapkan oleh pengunjung dengan apa yang diterima oleh konsumen olahraga. 

Sedangkan dimensi sport service quality terdiri dari core, peripheral, reliability, 

responsiveness, dan value (B Ho Voon, 2014). 

Berikut adalah Tabel 1.4 yang menjelaskan mengenai sport service quality 

di Siliwangi Bowling Center: 

TABEL 1.4 

IMPLEMENTASI SPORT SERVICE QUALITY DI SILIWANGI BOWLING 

CENTER 

Sport Service Quality Implementasi 

Core  Venue bowling yang bersih 

 Venue yang berkualitas 

 Venue yang nyaman 

 Bola yang sesuai dengan keinginan 

pengunjung 

 Scoreboard yang sesuai dengan pin 

yang jatuh 

 Sepatu bowling yang disediakan 

oleh Silinwangi Bowling Center 

 Pin kembali tersusun dengan cepat 

 Lane yang diberikan bersih dan 

nyaman 

Peripheral  Tersedianya fasilitas restoran 

Eatboss café 
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Sport Service Quality Implementasi 

Peripheral  Adanya toko khusus olahraga 

bowling 

 Terawatnya venue di Siliwangi 

Bowling Center 

 Tersedianya instruktur/pelatih 

bowling 

Reliability  Karyawan yang ramah, sopan 

 Karyawan yang bisa melayani sesuai 

yang dijanjikan 

 Karyawan yang memiliki 

pengetahuan tentang bowling 

Responsiveness  Karyawan yang cepat tanggap 

 Karyawan yang bisa memanjakan 

pengunjung Siliwangi Bowling 

Center 

Value  Tempat yang bisa menaikkan status 

sosial 

 Tempat yang berkualitas untuk 

bermain bersama teman atau kerabat 

dekat 

 Tempat berolahraga yang 

menyenangkan untuk dilakukan 

bersama-sama 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

Peningkatan sport service quality akan menghasilkan peningkatan 

kunjungan ulang tanpa adanya pengaruh dari pesaing. Pengunjung yang 

melakukan kunjungan ulang mungkin memiliki harapan yang berbeda jika mereka 

mengunjungi tempat yang berbeda di tujuan berbeda atau berpartisipasi dalam 

kegiatan yang berbeda. Mempertahankan pelayanan yang unggul di bidang 

pariwisata merupakan tantangan yang besar karena wisatawan yang 

mengkonsumsi jasa pariwisata akan menerima berbagai layanan secara terus 

menerus mulai dari meninggalkan rumah sampai kembali kerumah (Shonk, 2008). 

Mengingat pentingnya sport service quality yang akan mempengaruhi 

intention to return maka penulis menganggap berdasarkan latar belakang di atas 

maka perlu dilakukan suatu penelitian mengenai “PENGARUH SPORT 

SERVICE QUALITY TERHADAP INTENTION TO RETURN di 

SILIWANGI BOWLING CENTER. (survei terhadap pengunjung di Siliwangi 

Bowling Center)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian  yang dijelaskan diatas, masalah yang ingin diteliti 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sport service quality di Siliwangi Bowling Center 

2. Bagaimana  intention to return di Siliwangi Bowling Center 

3. Bagaimana pengaruh sport service quality terhadap intention to return di 

Siliwangi Bowling Center 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk memperoleh hasil temuan mengenai: 

1. Gambaran  mengenai  sport service quality terhadap Siliwangi Bowling 

Center. 

2. Gambaran  mengenai intention to return di Siliwangi Bowling Center. 

3. Pengaruh sport service quality terhadap intention to return di Siliwangi 

Bowling Center.  

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1    Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu pemasaran 

pariwisata, khususnya tingkat service quality terhadap intention to return 

pada industri wisata olahraga. 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi Siliwangi Bowling Center dalam upaya meningkatkan tingkat kunjungan 

dan tingkat kunjungan kembali.  


