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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata telah mengalami pertumbuhan luar biasa dalam beberapa 

dekade terakhir, dan telah menjadi salah satu industri utama di banyak negara. 

Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), jumlah pengunjung 

internasional di seluruh dunia meningkat 4 persen menjadi 1.5 miliar pada tahun 

2019 (UNWTO, 2020). Timur Tengah adalah daerah berkembang terbesar untuk 

pariwisata, menciptakan pertumbuhan sebesar +8%, diikuti oleh Asia dan Pasifik 

(+5%) dan Eropa serta Afrika masing-masing (+4%). Indonesia sebagai salahsatu 

negara di Asia, berusaha menjadi tujuan wisata dunia dengan berusaha 

bekerjasama dengan UNWTO dalam hal Gastronomy Tourism dan Biodiversity 

Conservation (UNWTO, 2019). Hal tersebut diharapkan sektor pariwisata dapat 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan 

pelestarian alam.  

Beberapa tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19 telah terlihat 

pertumbuhan yang meningkat tiap tahunnya pada industri pariwisata Indonesia 

(lihat Gambar 1.1). Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 

tahun 2019 meningkat 57,5% (16,11 juta pengunjung) dibandingkan dengan 

jumlah kunjungan wisman pada tahun 2015 yang berjumlah 10,23 juta kunjungan 

(BPS Indonesia, 2019). Indonesia adalah pasar wisata bahari potensial (seperti 

Pulau Bali), yang keindahannya tidak diragukan. Berkat dukungan pemerintah 

Indonesia, aktivitas pariwisata di daerah-daerah yang memiliki karakteristik 

keindahan seperti Pulau Bali berupaya untuk mempromosikan keindahan 

pariwisatanya dengan tagline nasional "Wonderful Indonesia". Salah satu daerah 

kepulauan di Indonesia yang akan diteliti pada studi ini adalah Pulau Belitung. 

Penjelasan pemilihan Pulau Belitung sebagai fokus penelitian ini adalah karena di 

satu sisi pulau ini memiliki karakteristik keindahan alam (misalnya pantai-pantai 

di sekitar Pulau Belitung) yang memungkinkan untuk menarik arus wisatawan 

domestik dan mancanegara sebagai tempat wisata alternatif selain Pulau Bali, dan 

di sisi lain, memungkinkan penelitian pariwisata tentang persepsi dan motif yang 

terkait dengan konteks budaya yang berbeda (Reisinger, 2010). 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 

Gambar 1.1 Perkembangan Pariwisata Indonesia dari Tahun 2015-2019 

 Berhubungan dengan dukungan kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia, 

Pemerintah Indonesia membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata 

(KEK Indonesia, 2019), diantaranya: KEK Nongsa (Kota Batam, Kepulauan 

Riau); KEK Tanjung Kelayang (Pulau Belitung, Bangka Belitung); KEK Tanjung 

Lesung (Kabupaten Pandeglang, Banten); KEK Lido (Bogor, Jawa Barat); KEK 

Singhasari (Kabupaten Malang, Jawa Timur); KEK Mandalika (Kabupaten 

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat); KEK Likupang (Kabupaten Minahasa 

Utara, Sulawesi Utara); KEK Morotai (Kabupaten Pulau Murotai, Maluku Utara). 

Zona pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung 

penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran serta kegiatan terkait. 

Indonesia memiliki kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata 

alam kelas dunia. Atraksi wisata alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, 

bahari, pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah yang 

berpotensi untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan 

beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui 

pembangunan kepariwisataan.  

 KEK yang ada di Pulau Belitung menarik untuk diteliti karena 

dikembangkan sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat Bangka 

Belitung, dari sebelumnya pertambangan timah, menjadi kepariwisataan (KEK 
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Indonesia, 2019), diantara KEK Pariwisata lainnya di Indonesia, hanya KEK 

Pulau Belitung yang memiliki pertambangan timah. Tidak hanya transformasi 

ekonomi masyarakat Bangka Belitung, lokasi KEK Tanjung Kelayang sangat 

strategis karena terletak di Pulau Belitung, yang secara geografis berada di antara 

Jakarta dan Singapura, yang diincar sebagai target captive market (KEK 

Indonesia, 2019). Hingga saat ini di KEK Tanjung Kelayang sudah berhasil 

menarik investasi dengan menghadirkan jaringan hotel internasional seperti 

Starwood Asia Pacific dan Accor Asia Pacific (BKPM, 2019). 

 
   Sumber: KEK Indonesia (2019) 

Gambar 1.2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang di 
Pulau Belitung 
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KEK Pulau Belitung ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 

tanggal 14 Maret 2019, yang memasukkan Pulau Belitung sebagai salah satu dari 

9 KEK Pariwisata Indonesia untuk wisata bahari dengan pantai berpasir putih dan 

bentang alam yang luar biasa (Gambar 1.1). Pantai di Tanjung Kelayang, Pulau 

Belitung, terkenal dengan bebatuan granitnya yang besar. Strategi pengembangan 

pariwisata KEK Tanjung Kelayang didasarkan pada "Pembangunan dan 

Pelestarian Budaya yang Bertanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" dan 

mencakup 324,4 hektar lahan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut 

diharapkan dapat mendatangkan investasi Rp 10,3 triliun dan mempekerjakan 

5.000 orang pada tahun 2036, berdasarkan konsep pengembangan pariwisata yang 

ramah lingkungan dan berkelanjutan (KEK Indonesia, 2019).  

Pertumbuhan pariwisata di Indonesia beserta dengan seluruh provinsinya, 

termasuk Pulau Belitung, tidak dapat berlanjut karena adanya wabah penyakit 

(pandemi) Covid-19 yang melanda seluruh negara. Jumlah kunjungan wisman ke 

Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 88,95% pada bulan 

September 2020 dibandingkan jumlah kunjungan pada bulan September 2019 

(Gambar 1.2). Seiring dengan penurunan jumlah kunjungan wisman, tingkat 

penghunian kamar penginapan (hotel, motel, guesthouse, dll) ikut serta menurun 

sebesar 32,12% dengan rata-rata lama menginap hanya 1,73 hari. Pulau Belitung 

mulai dari Januari 2020 hingga Mei 2020, jumlah kunjungan wisman dan 

wisatawan nasional (wisnas) terus mengalami penurunan (Gambar 1.3). Terdapat 

793 wisman dan 11.983 wisnas pada bulan Januari 2020, kemudian pada bulan 

Mei 2020 hanya terdapat 1 (satu) wisman dan 587 wisnas. 

Kendala pandemi Covid-19 yang menghentikan kemajuan perkembangan 

pariwisata di Indonesia dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengkaji niat atau intensi 

kembali para wisatawan untuk berkunjung ke salah satu wisata pulau di Indonesia 

pada saat atau setelah masa pandemi Covid 19 berakhir. Aktifitas bepergian untuk 

berwisata pada masa pandemi Covid-19 sangatlah terbatas, hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan himbauan pemerintah #dirumahsaja. Keterbatasan aktifitas 

diasumsikan akan dapat menimbulkan gejolak kebutuhan untuk berpariwisata 

dalam rangka menghilangkan penat selama masa pandemi berlangsung. 
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Berdasarkan hal tersebut, Pulau Belitung sebagai salahsatu destinasi wisata 

populer di Indonesia perlu mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk 

karakteristik dan identitasnya agar destinasi wisatanya menjadi menarik di pasar 

wisata (Botti et al., 2018; Zins & Lin, 2016).  

 
   Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 

Gambar 1.3 Perkembangan Pariwisata Indonesia Bulan September 2020 

Seiring dengan adanya pandemi Covid-19, internet, serta inovasi dalam 

teknologi dapat mempengaruhi persepsi dan destinasi pariwisata (Kim et al., 
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2020). Salah satu inovasi teknologi pada saat pandemi saat ini yang semakin 

penting dan diminati adalah virtual reality (VR) (Torous et al., 2021).  

Penelitian konseptual awal pada VR mendalilkan aplikasi potensial untuk 

teknologi, yang menyatakan bahwa kedalaman dan perluasan partisipasi sensorik 

akan mengubah dan memperluas jalan penyebaran informasi (Yung et al., 2021). 

Mengenai pariwisata, di mana komunikasi informatif produk tidak berwujud 

selalu penting (Huang et al., 2016), kedatangan VR yang akan datang dikenal 

sebagai cakrawala baru  (De Regt et al., 2020), hingga ancaman virtual (Baker et 

al., 2020).  

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) 2020 

Gambar 1.4 Perkembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung 2020 

Penelitian telah menunjukkan bahwa platform online organisasi pemasaran 

yang berisi media informatif, melibatkan, dan interaktif lebih efektif, secara tidak 

langsung mempengaruhi citra destinasi yang dirasakan; meningkatkan minat dan 

niat berikutnya untuk mengunjungi (Burgess et al., 2011; Choi et al., 2016; 

Molinillo et al., 2018). Sebagai kemajuan media interaktif, penelitian sebelumnya 

mengemukakan potensi VR sebagai alat komunikasi informasi yang efektif 

(Guttentag, 2010; Mikropoulos & Strouboulis, 2004; Steuer, 1992).  

Tur virtual memungkinkan penyebaran informasi yang kaya, 

meningkatkan kualitas pembentukan citra destinasi melalui penggambaran tidak 
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hanya karakteristik fisik destinasi tetapi juga pengalaman berada disana (Wu & 

Lai, 2021). Hyun & O’Keefe (2012) juga menemukan bahwa informasi virtual 

seperti tur 3D secara positif mempengaruhi citra destinasi dengan memungkinkan 

konsumen merasa seperti berada di tempat tujuan, memberikan pratinjau 

terperinci. Tidak mengherankan, sejak saat itu, ada semakin banyak penelitian 

yang meneliti dampak VR pada perjalanan pelanggan (Flavián et al., 2019; 

Hollebeek et al., 2020), perubahan sikap dan perilaku terhadap destinasi (Flavián 

et al., 2019; Marasco et al., 2018; Tussyadiah et al., 2018), serta penerimaan 

teknologi VR untuk perencanaan perjalanan (Disztinger et al., 2017; Huang et al., 

2016; Sarkady et al., 2021). 

 Terlepas dari fase perjalanan dan tujuan aplikasi VR, gambar imersif 

untuk tujuan pariwisata dapat dikonseptualisasikan sebagai model simulasi (3D) 

dari tempat nyata dan imajiner (Cooper & MacNeil, 2008; Tavakoli & Mura, 

2015). Karena reproduksi realitas tidak selalu dianggap sebagai tujuan VR (Slater 

& Sanchez-Vives, 2016), baik gambar yang dihasilkan secara sintetis maupun 

yang diambil secara nyata dapat digunakan untuk membuat lingkungan virtual. 

Secara historis, VR didasarkan pada dunia virtual yang dihasilkan komputer. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir gambar dan video panorama 360 derajat 

dunia nyata yang dikenal juga sebagai VR 360 derajat (Slater & Sanchez-Vives, 

2016), telah mendapatkan momentum dalam pembuatan konten VR dan 

pengalaman VR (LaValle, 2016). Beberapa gambar yang tumpang tindih 

dirangkai bersama untuk membuat tampilan panorama 360 derajat, 

memungkinkan pengguna untuk mengubah perspektif tampilan yang 

memungkinkan rasa verisimilitude (Cooper & MacNeil, 2008). Namun, sementara 

lingkungan sintetis memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas di dalam 

ruang simulasi, VR 360 derajat menawarkan interaksi terbatas dan kemungkinan 

pergerakan dalam lingkungan virtual (Fineschi & Pozzebon, 2015). Meskipun 

kemungkinan interaksi terbatas, konten virtual 360 derajat masih dianggap 

sebagai VR (Slater & Sanchez-Vives, 2016).  

 VR 360 derajat berlaku terutama untuk pemandangan berskala besar dan 

objek yang jauh (Slater & Sanchez-Vives, 2016), seperti untuk penyediaan 

tampilan realistis dan penelusuran pemandangan luar ruang atau tempat 
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akomodasi (Cooper & MacNeil, 2008). Meskipun telah dikemukakan bahwa 

reproduksi realitas tidak penting untuk penyediaan lingkungan virtual, konten 

yang realistis dan otentik sangat penting untuk industri pariwisata. Dari perspektif 

ini, Marasco et al. (2018) menyarankan pembuatan konten virtual 360 derajat 

fotorealistik untuk memberi calon wisatawan pratinjau tujuan atau akses ke situs 

warisan virtual. Penelitian ini menggunakan video dengan konten virtual 360 

derajat untuk menampilkan citra destinasi Pulau Belitung. 

Citra destinasi adalah salah satu elemen inti untuk merancang kampanye 

pemasaran dan pilihan destinasi wisata (Lalicic et al., 2021) yang digunakan 

sebagai sebagai salah satu variabel utama pada studi ini. Berdasarkan fakta bahwa 

wisatawan biasanya tidak memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang 

destinasi yang belum mereka kunjungi, citra memainkan peran penting karena 

wisatawan lebih cenderung memilih destinasi dengan citra yang lebih baik, 

optimis, berbeda, dan dapat diidentifikasi dengan jelas (de Rosa & Dryjanska, 

2017; Kim et al., 2019). Studi antar budaya sebelumnya telah menunjukkan 

bahwa ketika datang untuk mengunjungi destinasi wisata, orang-orang dari 

berbagai negara memiliki alasan yang berbeda (Beerli-Palacio & Martín-Santana, 

2018). Dapat juga dikatakan bahwa di antara orang-orang di satu negara ada 

alasan yang berbeda untuk bepergian. Alasan spesifik seperti itu berarti bahwa 

representasi destinasi yang dibawa oleh wisatawan juga beragam. Beberapa 

penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa motif perjalanan wisatawan di 

masa depan memiliki dampak positif pada persepsi destinasi wisata, baik dari segi 

dimensi kognitif dan afektif (Beerli-Palacio & Martín-Santana, 2017; Llodrà-

Riera et al., 2015; Reisinger et al., 2015). Motivasi dan nilai-nilai budaya 

memiliki dampak yang kuat pada kesan awal wisatawan berkunjung (Çelik & 

Dedeoğlu, 2019; López-Guzmán et al., 2019). Li et al., (2010)  menemukan 

hubungan sebab akibat antara motivasi dan citra destinasi wisata, serta fakta 

bahwa motivasi memiliki dampak besar pada citra kognitif dan afektif. 

Karenanya, penting untuk mengetahui motivasi yang mengarahkan beberapa 

wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah wisata.  

Wisatawan pergi ke destinasi tertentu walaupun pada saat pandemi Covid-

19 karena destinasi tersebut memenuhi berbagai keinginan, seperti kebebasan dari 
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rutinitas sehari-hari, relaksasi, dan kemampuan untuk menghabiskan waktu 

berkualitas bersama keluarga atau teman (Cheung et al., 2021; Kara & Mkwizu, 

2020). Selain itu, keputusan bepergian wisatawan didukung dan diperkuat oleh 

kualitas destinasi yang dipilih, seperti pantai, tempat wisata budaya, fasilitas 

perbelanjaan dan tempat wisata lainnya  (Lee et al., 2012). Berdasarkan perspektif 

diatas, bahwa motif yang berbeda berkorelasi dengan destinasi yang berbeda, 

menggambarkan korelasi antara motivasi dan citra destinasi.  

Motivasi dipahami sebagai keadaan kebutuhan yang mendorong individu 

untuk bertindak dengan cara yang seharusnya mengarah pada rasa kepuasan yang 

diinginkan. Hal tersebut adalah proses internal yang mengarahkan individu untuk 

berperilaku dengan cara yang praktis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan 

mereka (Nicoletta & Servidio, 2012), yaitu tujuan mereka untuk melakukan 

perjalanan. Menurut Wu et al. (2017) , motivasi memainkan peran yang 

menentukan dalam beberapa fase siklus perilaku wisatawan karena merupakan 

aspek yang mendorong pencarian pengetahuan baru, filter untuk destinasi yang 

diproyeksikan serta kriteria pemilihan destinasi (Yoo et al., 2018), aspek 

perbedaan antara wisatawan yang mengunjungi destinasi (Tuohino & Konu, 2014) 

dan juga kebaharuan dalam destinasi (Cheng & Lu, 2013). Aspek kunci yang 

dimainkan oleh motivasi adalah elemen pribadi yang mempengaruhi penciptaan 

destinasi sebelum dan selama kunjungan (Beerli-Palacio & Martín-Santana, 

2017). Meskipun demikian, ada berbagai teori untuk menginterpretasikan 

motivasi, seperti hierarki kebutuhan Maslow, tipologi alokasi-psikosentris Plog, 

teori nilai-harapan, dan model push-pull, yang sering dikritik karena pendekatan 

yang terlalu ortodoks terhadap motif (Prayag & Hosany, 2014). Selain daripada 

motivasi perjalanan, kendala dalam perjalanan wisata atau rekreasi dapat 

memberikan kontribusi bagi citra destinasi (Khan et al., 2019). 

Kendala dapat dikatakan sebagai faktor yang melarang orang untuk 

menikmati dan mengambil bagian dalam kegiatan rekreasi (Davras et al., 2019; 

Khan et al., 2019; Kim, 2012). Pekerjaan pembatasan waktu luang berkembang 

dari yang secara khusus mengeksplorasi hambatan partisipasi waktu luang menuju 

ke dimensi yang lebih abstrak pada awal 1980-an (misalnya, perspektif sosial dan 

psikologis), hal tersebut, menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang 

ECHO PERDANA KUSUMAH, 2022
MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA TERPADU PADA ERA PANDEMI MELALUI
PERANAN VIRTUAL REALITY EXPERIENCE DAN CITRA DESTINASI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



 
 

 

10 

berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku rekreasi individu (Samdahl & 

Jekubovich, 1997; White & White, 2008). Meskipun kendala perjalanan dan citra 

destinasi merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan 

perjalanan (Lin et al., 2017; Song et al., 2016), sebagian besar peneliti 

menganggap citra destinasi sebagai elemen yang lebih penting dalam proses 

pilihan destinasi (Michael et al., 2019; Phau et al., 2014). Berdasarkan hal 

tersebut, hubungan antara citra destinasi, kendala, niat untuk mengunjungi 

kembali, dan konstruksi yang dihasilkan lainnya seperti tindakan dari mulut ke 

mulut diselidiki oleh sejumlah besar peneliti (misalnya, Jalilvand & Heidari, 

2017; Mohaidin et al., 2017; Park et al., 2017; Ragab et al., 2019). Akan tetapi, 

sebagian besar cendekiawan menekankan konseptualisasi dan/atau konsekuensi 

sebab akibat (Khan et al., 2019). Secara umum dikemukakan bahwa pilihan 

destinasi untuk pariwisata lebih didorong oleh kendala (Um & Crompton, 1999).  

Wisatawan dihadapkan dengan sejumlah kendala situasional (seperti 

waktu, biaya, risiko, jet lag, wabah penyakit, dll.) yang dapat mempengaruhi 

destinasi kunjungan mereka. Jika harapan wisatawan (misalnya, destinasi yang 

dirasakan) cukup tinggi, kendala situasional ini dapat diatasi dan perjalanan dapat 

terjadi (Chen et al., 2013; Li et al., 2011). Berdasarkan hal tersebut, individu harus 

menyelesaikan dan mengatasi pembatasan untuk terlibat dalam kegiatan rekreasi 

(Choi et al., 2019; Mlozi & Pesämaa, 2013; Wang et al., 2018). Sementara itu 

dapat diperdebatkan efek kendala dan citra destinasi pada niat untuk mengunjungi 

kembali didokumentasikan dengan baik, namun penelitian yang meneliti 

hubungan antara citra destinasi, kendala, dan niat untuk mengunjungi kembali 

masih kurang. Kesenjangan penelitian ini kemudian menimbulkan pertanyaan, 

"Bagaimana citra destinasi mempengaruhi hubungan antara kendala perjalanan 

yang dirasakan dan niat untuk mengunjungi kembali?" Setelah pembatasan 

dihilangkan atau diatasi, wisatawan dapat memilih destinasi yang sebenarnya 

sebagai opsi terakhir dan oleh karena itu keterbatasan yang dirasakan dan citra 

destinasi memiliki dampak besar pada proses pengambilan keputusan (Wong et 

al., 2016; Xie & Ritchie, 2019). Berdasarkan hal tersebut, selain 

mempertimbangkan citra destinasi sebagai elemen penting dalam proses 

pengambilan keputusan perjalanan, para peneliti juga telah mengintegrasikan dan 
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mengkonseptualisasikan kendala sebagai cara menghilangkan alternatif perjalanan 

(Gardiner et al., 2013). Namun, penelitian pariwisata memberikan banyak bukti 

bahwa proses pengambilan keputusan untuk perjalanan wisata dipengaruhi oleh 

adanya risiko, terlepas dari apakah itu aktual atau dirasakan (Parrey et al., 2019). 

Risiko yang dipersepsikan mengacu pada ketakutan irasional karena 

menderita kerugian. Hal tersebut adalah penilaian kognitif berprasangka atas 

kejadian yang tidak diinginkan pada destinasi wisata yang berkontribusi terhadap 

dampak negatif masa depan dari perilaku wisatawan (Jalilvand & Samiei, 2012). 

Quintal dan Polczynski (2010) mengamati bahwa perilaku wisatawan sebagai 

konsumen sering termasuk faktor risiko dan berpendapat bahwa risiko yang 

dirasakan adalah fungsi dari ketidakpastian dan konsekuensinya yang dirasakan 

selama keputusan pembelian untuk melakukan perjalanan. Demikian pula, 

Reisinger dan Mavondo (2005) menggambarkan istilah persepsi risiko sebagai 

persepsi / sikap wisatawan yang tergantung pada pandangan, pemikiran, dan 

pengalaman para wisatawan yang diperoleh selama pembelian dan konsumsi 

layanan perjalanan. Risiko yang dirasakan dinilai oleh sebagian besar penelitian 

menggunakan dimensi tunggal seperti risiko terorisme yang disebabkan oleh 

manusia (Tavitiyaman & Qu, 2013); kejahatan (George & Swart, 2012); risiko 

psikologis (Chew & Jahari, 2014); perbedaan budaya (Lepp et al., 2011) dan 

risiko lain seperti fisik, politik, waktu dan keselamatan (Chew & Jahari, 2014). 

Selain itu, sebagian besar studi, seperti (Yeung & Yee, 2013), mengukur risiko 

yang dirasakan dalam arti atribut destinasi, sementara beberapa studi, seperti 

Chew & Jahari (2014) juga mengukur efek tidak langsungnya pada citra destinasi 

dan niat pariwisata. Qi et al. (2009) menjelaskan bahwa karakteristik destinasi 

terkait dengan risiko kekerasan dan faktor risiko sosio-psikologis berdampak 

buruk terhadap persepsi wisatawan tentang destinasi yang mereka kunjungi.  

Penelitian sebelumnya telah berkembang pesat dalam mempertimbangkan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana wisatawan menentukan 

destinasi mana yang harus dikunjungi (Beerli & Martin, 2004). Karenanya, 

karakteristik demografis pengunjung (misalnya. usia, jenis kelamin, pendapatan), 

faktor internal (misalnya, pengalaman sebelumnya dan tingkat persepsi risiko), 

dan faktor eksternal (misalnya, Iklan, media sosial) hadir dari tahap pertama 
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proses seleksi untuk desinasi. Persepsi risiko terjadi pada suatu destinasi selama 

tur, mempengaruhi interpretasi citra destinasi (Jahari & Chew, 2012). Banyak 

peneliti telah mencoba untuk membangun struktur konseptual untuk 

pengembangan citra destinasi (Beerli & Martin, 2004; Gartner, 1994; Pike, 2010; 

Stepchenkova & Mills, 2010; Tasci & Gartner, 2007). Gartner (1994) 

mengemukakan bahwa citra destinasi akan terdiri dari komponen yang saling 

terkait seperti kognitif (bagaimana wisatawan melihat destinasi mereka); afektif 

(bagaimana hal itu dirasa oleh para wisatawan); dan konatif (bagaimana aktivitas 

memprediksi perjalanan kognitif dan afektif). 

Aspek kognitif merepresentasikan informasi, pemahaman, nilai-nilai, 

pemikiran dan persepsi dari masing-masing fitur destinasi wisata yang dimiliki 

wisatawan. Kualitas destinasi dan atraksi, dinilai dapat memotivasi pengunjung 

untuk mengunjungi destinasi (Beerli & Martin, 2004; Gallarza et al., 2002). 

Aspek afektif mengacu pada perasaan dan emosi yang ditimbulkan oleh destinasi 

wisata (Papadimitriou et al., 2015), dan persepsi nostalgia wisatawan tentang 

destinasi selama perjalanan (Baloglu & McCleary, 1999). Dimensi kognitif sangat 

mempengaruhi dimensi afektif (Lin et al., 2007; Stern & Krakover, 1993). 

Motivasi wisatawan memiliki dampak yang kuat pada dimensi emosional (Beerli 

& Martin, 2004). Faktor sosio-demografis juga secara signifikan mempengaruhi 

komponen kognitif dan afektif (Beerli & Martin, 2004). Sementara citra destinasi 

keseluruhan adalah campuran komponen kognitif dan afektif (Stern & Krakover, 

1993) serta pengalaman nyata pada destinasi wisata yang memiliki efek 

mendalam pada citra destinasi  (Beerli & Martin, 2004). Baik komponen kognitif 

dan afektif cenderung bergeser setelah perjalanan dan menjadi komponen konatif 

yang mewakili perilaku, kecenderungan untuk bertindak atau kemampuan untuk 

berperilaku dalam beberapa cara (Qu et al., 2011; Yuksel et al., 2010). Mengenai 

struktur citra destinasi, keseluruhan komponen kognitif mendahului komponen 

emosional (Anand et al., 1988; Stern & Krakover, 1993). Komponen afektif 

muncul sebagai respons terhadap komponen kognitif, dan dari kedua komponen 

perilaku berkembang (Agapito et al., 2013). Karena citra destinasi tidak dapat 

diukur secara akurat hanya dari satu komponen, sejumlah pengukuran citra 

destinasi harus diterapkan untuk memahami setiap komponen.  
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Citra destinasi selama beberapa dekade telah menjadi sumber penelitian 

pariwisata yang sangat populer (Deng & Li, 2014; King et al., 2015). Hal tersebut 

dicirikan sebagai jumlah kepercayaan, ide, dan pengalaman tentang destinasi yang 

dimiliki individu atau sekelompok orang (Crompton, 1979; Gallarza et al., 2002). 

Hal itu adalah istilah yang dinamis dan subyektif yang terdiri baik kognitif 

(persepsi atribut individu seperti kualitas hotel, keramahan orang, cuaca) dan 

komponen afektif (pengalaman holistik seperti lingkungan destinasi atau suasana 

hati) (Echtner & Ritchie, 1993). Sebagian besar studi citra destinasi bergantung 

pada data kuantitatif atau standar yang berfokus pada atribut destinasi (misalnya 

Baloglu, 2000; Chen & Tsai, 2007; Hahm & Wang, 2011; Wang & Hsu, 2010; 

Zhang et al., 2014). Meskipun demikian, menurut penelitian (Echtner & Ritchie, 

1993), data kualitatif atau tidak terstruktur menawarkan citra destinasi yang lebih 

spesifik dan komprehensif karena responden dapat mengartikulasikan kesan 

mereka dengan kata-kata mereka sendiri.  

Alasan utama untuk menganalisis citra destinasi adalah untuk 

mempertimbangkan apakah pengunjung yang akan datang menginterpretasikan 

destinasi dan melihat bagaimana hal itu mempengaruhi sikap dan tindakan mereka 

terhadap destinasi (Echtner & Ritchie, 1993). Wisatawan biasanya memilih 

destinasi wisata dengan destinasi yang paling diinginkan (Dadgostar & Isotalo, 

1996; Gartner, 1989; Leisen, 2001). Selain itu, citra destinasi memiliki efek kuat 

pada perilaku perjalanan dan memainkan peran penting dalam siklus pilihan 

destinasi (Bonn et al., 2005) yang pada akhirnya akan berdampak pada niat 

kunjungan dan kunjungan kembali. 

Niat merupakan perilaku seseorang yang diharapkan atau dimaksudkan di 

masa depan (Lee et al., 2012). Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

memainkan peran kunci, termasuk destinasi. Hal itu dianggap perlu untuk 

memilih destinasi wisata untuk membentuk destinasi awal sebelum bepergian 

(Baloglu & McCleary, 1999; Gartner, 1994; Pike, 2002). Mengenai konteks 

pariwisata, beberapa penelitian (misalnya Bigne et al., 2001; Hunt, 1975; Qu et 

al., 2011; Tsiotsou et al., 2010) telah menunjukkan bahwa citra destinasi memiliki 

dampak langsung yang besar pada destinasi dalam mengunjungi dan kemauan 

untuk merekomendasikan destinasi kepada orang lain. Efek pada destinasi 
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dilakukan baik melalui evaluasi keseluruhan dan melalui berbagai komponennya 

(Chen et al., 2008; Tasci & Gartner, 2007). Efek komponen kognitif pada niat 

diberikan lebih banyak dukungan empiris daripada komponen afektif pada niat 

(Baloglu & McCleary, 1999). Literatur secara umum menetapkan bahwa citra 

destinasi relevan dalam pengambilan keputusan untuk wisatawan (Chon, 1990); 

lebih tepatnya, citra destinasi (kognitif atau afektif) telah ditemukan di antara 

prediktor niat kunjungan kembali dalam konteks yang berbeda (misalnya Park et 

al., 2017; Tavitiyaman & Qu, 2013; Zhang et al., 2014). Namun, dirasa masih 

kurang jelas apakah citra destinasi mempengaruhi niat kunjungan kembali secara 

langsung atau memberikan pengaruhnya pada niat kunjungan kembali melalui 

beberapa variabel mediasi.     

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991), sikap 

memungkinkan menjadi indikator langsung dari niat kunjungan kembali. Citra 

destinasi, sebagai keyakinan dan persepsi terhadap suatu destinasi dalam sifat 

kognitifnya, dapat mempengaruhi sikap individu terhadap kunjungan ke suatu 

destinasi wisata. Menurut TPB (Ajzen, 1991), sikap individu terhadap suatu 

kegiatan (misalnya, mengunjungi kembali destinasi di masa depan) ditentukan 

oleh harapan dan perilaku individu. Sebagai persepsi tentang destinasi, pengaruh 

citra destinasi kognitif dapat bekerja dengan baik dalam mempengaruhi sikap 

wisatawan potensial terhadap niat untuk berkunjung kembali. Park et al. (2017) 

dalam memperluas teori perilaku, meneliti niat mahasiswa Cina untuk 

mengunjungi kembali Jepang, dan menemukan bahwa citra destinasi memiliki 

efek positif pada mahasiswa Cina. Indikator niat kunjungan kembali yang baik 

adalah sikap wisatawan (misalnya, Hsu & Huang, 2012; Huang & Hsu, 2009). 

Sikap sebagian besar dikonfirmasi sebagai prediktor perilaku perilaku dalam 

berbagai penelitian yang menerapkan teori prilaku. Teori prilaku menemukan 

bahwa sikap secara kolektif mengklarifikasi sekitar setengah dari varian niat 

perilaku dalam semua percobaan dalam berbagai konteks. Mengenai pengertian 

pariwisata, studi empiris yang berbeda telah memverifikasi kekuatan prediktif dari 

sikap wisatawan pada niat kunjungan kembali (Hsu & Huang, 2012; Huang & 

Hsu, 2009; Lam & Hsu, 2006). 
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Studi pariwisata tentang niat mengunjungi kembali telah mengidentifikasi 

beberapa anteseden penting, termasuk hubungan individu antara motivasi 

perjalanan, risiko yang dirasakan, kendala perjalanan, citra destinasi dan perilaku 

perjalanan. Sebagian besar penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, 

mengambil pendekatan post hoc, dengan fokus pada hubungan antara niat 

berkunjung kembali dan faktor perilaku pasca kunjungan dalam proses 

pengambilan keputusan wisatawan dalam situasi normal bukan situasi pandemi, 

sedangkan saat ini dunia dilanda pandemi Covid-19. Adanya bukti bahwa turis 

kontemporer menerima teknologi VR sebagai bentuk baru dari destinasi wisata 

(Li & Chen, 2019; Yung & Khoo-Lattimore, 2019). Namun, belum banyak 

penelitian yang cukup mengkaji bagaimana teknologi baru ini sebenarnya 

membentuk persepsi dan sikap terhadap destinasi wisata dan perilakunya 

(Tussyadiah et al., 2018). Terutama setelah dampak Covid-19, aksesibilitas ke 

pariwisata, permintaan dan penerimaan perjalanan virtual dapat dipercepat. 

Peluang bagi pengembang untuk memperkenalkan pengalaman pariwisata digital 

datang bersamaan dengan kebutuhan untuk memahami bagaimana pengalaman 

digital ini dapat dibangun dengan tepat (Yung et al., 2021). Studi ini dirancang 

untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan memeriksa hubungan 

antara virtual reality experience, motivasi perjalanan, kendala perjalanan, persepsi 

risiko, citra destinasi, dan niat berkunjung kembali. Temuan studi ini akan 

membantu peneliti dan manajer pemasaran destinasi untuk mengidentifikasi 

perilaku wisatawan dalam situasi pandemi. Sehingga penelitian ini berjudul 

“Model Pengembangan Pariwisata Terpadu Pada Era Pandemi Melalui Peranan 

Virtual Reality Experience dan Citra Destinasi". 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Cara suatu negara atau wilayah dipersepsikan sangat penting untuk 

keberhasilannya sebagai destinasi wisata. Literatur pariwisata telah 

mengeksplorasi persepsi tersebut melalui beberapa penelitian mengenai motivasi 

perjalanan (Beerli-Palacio & Martín-Santana, 2017; Bozic et al., 2017), kendala 

perjalanan (Bonn et al., 2016; Chen et al., 2013), persepsi resiko (Chew & Jahari, 

2014; Lepp et al., 2011) dan VR (An et al., 2021; Burgess et al., 2011; Yung et 

al., 2021). Penelitian tersebut biasanya tidak terintegrasi dan cenderung fokus 
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pada aspek-aspek positif dari suatu destinasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian 

ini menawarkan model penelitian terintegrasi mengenai destinasi yang memiliki 

kemungkinan untuk meningkatkan pemahaman tentang pariwisata kepulauan 

yang dirasakan oleh para wisatawan yang berniat mengunjungi kembali. Pulau 

Belitung sebagai salahsatu wilayah di Indonesia, kemudian meningkatkan 

eksistensinya dalam kegiatan pariwisata baik itu dalam pasar domestik maupun 

mancanegara untuk mendukung program pariwisata nasional yakni Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemahaman pada 

persepsi para wisatawan terhadap Pulau Belitung, dimana motivasi wisatawan, 

kendala perjalanan, dan persepsi resiko membantu dalam pembentukan destinasi 

wisata bagi mereka yang berniat ingin mengunjungi kembali. 

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dipaparkan sebelumnya diatas, maka 

rumusan masalah yang dihadapi yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaruh virtual reality experience, motivasi perjalanan, dan 

kendala perjalanan terhadap citra destinasi dan niat berkunjung kembali pada 

kajian di Pulau Belitung? 

2. Bagaimanakah citra destinasi dapat memediasi virtual reality experience, 

motivasi perjalanan, dan kendala perjalanan terhadap niat bekunjung kembali 

pada kajian di Pulau Belitung? 

3. Bagaimanakah persepsi risiko dapat memoderasi motivasi perjalanan, kendala 

perjalanan, citra destinasi dan niat bekunjung kembali pada kajian di Pulau 

Belitung? 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu: 

1. Memahami gambaran virtual reality experience, motivasi perjalanan, kendala 

perjalanan, persepsi risiko, citra destinasi, dan niat berkunjung kembali 

wisata destinasi wisata Pulau Belitung, Indonesia. 

2. Mengetahui mediasi citra destinasi antara virtual reality experience dan niat 

berkunjung kembali, motivasi perjalanan dan niat berkunjung kembali, 

kendala perjalanan dan niat berkunjung kembali. 

3. Mengetahui moderasi persepsi risiko antara motivasi perjalanan dan citra 

destinasi, kendala perjalanan dan citra destinasi, citra destinasi dan niat 
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berkunjung kembali. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan keilmuan manajemen pemasaran, khususnya di bidang pariwisata. 

Selain manfaat bagi perkembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pelaku ekonomi dan berkontribusi pada kebijakan pemerintah 

daerah Pulau Belitung di bidang pariwisata. Selanjutnya secara khusus hasil dari 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Kontribusi terhadap akademis merupakan kontribusi terhadap konsep 

keilmuan yang dapat digunakan oleh para akademisi. Kontribusi yang 

diberikan yaitu pengembangan penelitian dan pemahaman dibidang ilmu 

manajemen pemasaran pada ruang lingkup pariwisata. Lebih spesifik, 

penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat antara lain: 

1. Hasil yang didapatkan dapat memberikan pengayaan ilmu pengetahuan 

pada bidang ilmu manajemen pemasaran dengan ruang lingkup 

pariwisata. 

2. Dapat memberikan model pemasaran pariwisata yang terintegrasi 

dalam hal niat berkunjung terhadap suatu destinasi wisata yang ada di 

Indonesia. 

3. Memberikan gambaran kepada para peneliti berikutnya bahwa 

pengembangan dapat dilakukan pada model integrasi pemasaran 

pariwisata dengan “life stage” yang berbeda. Model pemasaran 

pariwisata yang terintegrasi ini dengan mengimplikasikan virtual 

reality dapat dikatakan sebagai novelty atau kebaharuan pada penelitian 

ini. 

4. Indikator yang ada pada penelitian ini dapat memberikan penjelasan 

melalui hubungan kausal terhadap niat berkunjung kembali pada objek 

wisata tertentu yang memiliki karakterisitik wilayah kepulauan di 

Indonesia. 
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b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan kontribusi terhadap konsep manajerial. 

Konsep manajerial ini dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan dan 

pelaku ekonomi pada bidang pariwisata, khususnya di Pulau Belitung. 

Kontribusi yang diberikan yaitu gambaran kondisi citra destinasi wisata 

secara objektif. Lebih terperinci, penelitian ini diharapkan secara 

manajerial dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1.  Memberikan gambaran kepada para pengambil kebijakan terutama 

dalam mendorong peningkatan kinerja bidang pariwisata. 

2. Memberikan gambaran kepada para pelaku ekonomi di bidang 

pariwisata sebagai langkah pengambilan keputusan. 

3. Memberikan konsep kepada para praktisi dalam melakukan 

pendampingan bagi pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi di bidang 

pariwisata. 

4. Khususnya bagi para pengusaha di bidang pariwisata dapat memahami 

karakteristik sikap wisatawan yang berkunjung dan kendala-kendala 

yang ada pada destinasi wisata penelitian ini, sehingga dapat 

memaksimalkan perencanaan investasi pariwisata di masa depan. 

 
1.5 Sistematika Penulisan Disertasi 

 Bagian sistematika penulisan ini akan dipaparkan secara berurutan 

keseluruhan isi disertasi sebagai berikut: 

• Bab I: Pendahuluan, pada bab ini membahas Latar Belakang Penelitian; 

Rumusan Masalah Penelitian; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian dan 

Sistematika Penulisan Disertasi.   

• Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas kajian empiris berkaitan 

dengan variabel yang diteliti yaitu Motivasi Perjalanan, Kendala Perjalanan, 

Persepsi Risiko, Virtual Reality Experience, Citra Destinasi, dan Niat 

Berkunjung Kembali, Hasil Penelitian Terdahulu,  Paradigma Penelitian dan 

Hipotesis.  

• Bab III: Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas, Objek penelitian 

dan Unit Analisis; Jenis dan Metode Penelitian; Operasionalisasi Variabel; 
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Jenis dan Sumber Data; Populasi dan Sampel; Teknik Pengumpulan Data, 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas, dan Teknik Analisis Data.  

• Bab IV: Temuan dan Pembahasan, sesuai dengan urutan masalah penelitian 

yang ditetapkan, bab ini akan membahas temuan penelitian berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, serta pembahasan temuan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.  

• Bab V: Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi bab ini memberikan 

interpretasi dan makna peneliti atas temuan analisis penelitian serta 

mengusulkan hal-hal penting yang dapat digunakan dari hasil penelitian. 
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