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1.1 Latar Belakang

Tingginya aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan

dapat dilihat setiap hari di beberapa kota besar di Indonesia. Batasan gender di era

globalisasi ini bahkan sudah dihilangkan karena sekarang baik pria maupun

wanita ikut terlibat dalam aktivitas perekonomian. Masuknya Indonesia kedalam

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 membuat kompetensi dalam

sektor tenaga kerja menjadikan setiap individu harus lebih menunjukan

kualitasnya guna bersaing dengan tenaga pekerja yang datang dari Negara luar.

Masuknya beberapa industri bisnis ke Indonesia membuat persaingan semakin

tinggi sehingga beberapa perusahaan yang sudah ada menaikan target pendapatan

perusahaan yang berimbas kepada kinerja pegawainya.

Tingginya beban kerja yang ditanggung oleh pegawai membuat beberapa pegawai

kurang memiliki waktu berkumpul dengan keluarga dikarenakan padatnya

aktivitas perkantoran. Fenomena kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga

di beberapa kota di Indonesia merupakan peluang bagi bisnis di sektor pariwisata.

Bisnis pariwisata berkembang menjadi industri untuk para pegawai dan karyawan

yang jenuh dengan aktivitas perkantoran dan ingin menghabiskan waktu bersama

keluarga. Beberapa perusahaan juga memberikan kompensasi berupa tambahan

hari libur/cuti kerja untuk menyeimbangkan dan mempertahankan kinerja
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pegawainya. Ada banyak jenis wisata mulai dari wisata indoor maupun outdoor,

yang dapat memberikan nilai-nilai lebih yang dibutuhkan oleh masyarakat pada

era globalisasi ini.

Kota Bandar Lampung memiliki banyak tempat wisata yang menawarkan

keunikannya masing–masing, salah satunya adalah Taman Wisata Lembah Hijau.

Taman Wisata Lembah Hijau menawarkan sebuah tempat wisata yang terpadu

dengan adanya berbagai macam wahana di dalamnya. Ada 10 jenis wahana dalam

Taman Wisata Lembah Hijau, yaitu WaterBoom, Boom2Car, Rumah Hantu, Mini

Train, Cinema 4D, Caroussel, Flying Fox, Boomerang, Kuda, dan ATV. Taman

Wisata Lembah Hijau berlokasi di JI. Radin Imba Kesuma Ratu, Kampung

Sukajadi, Kel. Sukadanaham, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar lampung.

Wahana Waterboom adalah yang paling diminati oleh konsumen dari sekian

banyak wahana di lembah hijau, sedangkan wahana yang lain juga menawarkan

beberapa penawaran menarik lainnya. Hal tersebut sudah didukung oleh data-data

tingginya pemilihan konsumen atas wahana Waterboom dibandingkan wahana

lain.
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Tabel 1.1 Data Pengunjung Wahana Taman Wisata Lembah Hijau (jumlah
satuan orang)

No Wahana
2012 2013 2014

Semester
1

Semester
2

Semester
1

Semester
2

Semester
1

Semester
2

1 Waterboom 9.436 13.405 8.602 9.866 8.775 13.017
2 BoomBoom

Car
1.776 3.106 2.163 2.118 1.707 2.043

3 Flying Fox 238 211 137 263 296 348
4 Kuda 229 141 140 130 97 112
5 ATV 84 169 265 189 98 31
6 Cinema 4D - 5.998 535 485 513 552
7 Rumah Hantu - 744 2.137 1.556 1.779 1.589
8 Boomerang - - 349 228 474 274
9 Mini Train - - 845 949 703 841
10 Caroussel - - 824 689 414 495

Total 11.763 23.774 15.997 16.473 14.856 19.305
Sumber: Taman Wisata Lembah Hijau, 2015

Berdasarkan Tabel 1.1, Waterboom selalu menjadi wahana favorit di Taman

Wisata Lembah Hijau dengan rata–rata pengunjung terbanyak setiap semesternya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat pengunjung yang selalu lebih besar

dibandingkan wahana lain, sedangkan wahana lain juga memiliki kelebihan dan

keunikan masing–masing. Bertambahnya wahana di Taman Wisata Lembah Hijau

justru tidak membantu menaikan jumlah pengunjung yang datang. Pada semester

2 tahun 2012 angka pengunjung di Lembah Hijau sempat mencapai angka 23.774

sedangkan pada semester-semester berikutnya jumlah kunjungan mengalami

fluktuasi, padahal jumlah wahana yang ditawarkan bertambah. Jumlah

pengunjung Taman Wisata Lembah Hijau di dominasi oleh pengunjung di wahana

Waterboom.

Dapat dilihat di Tabel 1.2 adanya beberapa pesaing di sektor bisnis rekreasi di

Bandar Lampung.
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Tabel 1.2 Data Pesaing

No Nama Tahun Berdiri

1 Taman Wisata Bumi Kedaton 2004

2 Taman Wisata Tabek Indah 2006

Sumber: www.google.com, tahun 2015

Tempat wisata yang ada di table 1.2 merupakan pesaing Taman Wisata Lembah

Hijau. Tempat wisata diatas di ketegorikan pesaing Taman Wisata Lembah Hijau

karena tempat wisata diatas memiliki banyak wahana di dalam satu tempat wisata.

Hal utama yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam dunia bisnis adalah

laba, maka dari itu perusahaan memerlukan suatu manajemen pemasaran yang

baik untuk dapat memasarkan barang atau jasa mereka.

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung

berhubungan dengan konsumen.

Kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung

dalam kaitannya dengan pasar. (Kotler dan Armstrong, 2003:7 ) mengemukakan

definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan

pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan

manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan

kunci kesuksesan dari suatu perusahaan.
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Manajemen Pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian

program – program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan

mempertahankan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pembeli sasaran

dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Kotler dan Armstrong, 2003:16).

Perusahaan harus mengerti dengan apa yang diinginkan konsumen untuk dapat

memasarkan barang atau jasa mereka dengan baik. Perusahaan harus dapat

mengenal konsumen agar bisa mengerti apa yang diinginkan konsumen. Hal itu

dapat dilakukan dengan cara mempelajari perilaku konsumen.

Perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan

organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan memposisikan barang, jasa,

gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka

(Kotler dan Armstrong, 2003:199).

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam perilaku konsumen, yaitu faktor

budaya, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor pribadi (Kotler dan Armstrong,

2003:200). Pertama, faktor budaya merupakan faktor yang mempengaruhi

keputusan pembelian karena dalam mengambil keputusan, konsumen dipengaruhi

oleh hal-hal seperti budaya, sub budaya, dan kelas sosial. Kedua, faktor sosial

merupakan faktor yang mempengaruhi karena dalam mengambil keputusan,

seseorang dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status.

Ketiga, faktor pribadi berpengaruh dalam mengambil keputusan karena konsumen

dipengaruhi oleh usia dan tahap, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta

kepribadian dan konsep diri dalam mengambil keputusan. Keempat, faktor

psikologis merupakan faktor yang berpengaruh dalam mengambil keputusan
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karena konsumen selalu dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran, dan

memori yang ada dalam dirinya ketika mengambil keputusan.

Taman wisata lembah hijau telah menerapkan empat aspek perilaku konsumen

dalam bisnis mereka yaitu dalam bentuk penginapan dan saung tempat berkumpul

untuk aspek budaya, paket Outbond untuk perusahaan dan organisasi untuk aspek

sosial, wahana bagi segala usia dan tahapan untuk aspek pribadi, serta pelayanan

dan kesan yang baik untuk aspek psikologis.

Setelah mempelajari perilaku konsumen perusahaan juga perlu mempelajari

tentang keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah tindakan dari

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Ada berbagai faktor

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau

jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk

yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk

membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1)

pengenalan masalah, (2) pencarian informasi. (3) evaluasi alternatif, (4) keputusan

membeli atau tidak, (5) perilaku pascapembelian (Hasan,2014:180).

Keputusan pembelian yang di lakukan oleh konsumen tidak hanya diaplikasikan

untuk pembelian produk. Konsumen juga mengalami beberapa tahapan dalam

menentukan pembelian jasa sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk

mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Konsumen tetap memperhatikan nilai-nilai

yang ditawarkan penyedia jasa diluar manfaat jasa itu sendiri. Sarana hiburan

merupakan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen karena dalam jasa tersebut

penyedia tidak memonopoli industri tersebut. Pelaku bisnis jasa harus
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berkompetensi dengan wisata daerah setempat yang dikelola pemerintah dan yang

disediakan pihak swasta. Keputusan pembelian konsumen tidak hanya melihat

dari manfaat wisata tersebut tetapi juga melihat nilai lebih diluar manfaat tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya,

maka penelitian ini mengambil judul: “ANALISIS PERILAKU KONSUMEN

TERHADAP KEPUTUSAN KUNJUNGAN WISATA DI TAMAN WISATA

LEMBAH HIJAU DI BANDAR LAMPUNG (Studi pada Taman Wisata

Lembah Hijau, Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang sebelumnya dijelaskan bahwa wahana waterboom menjadi

produk inti dari Taman Wisata Lembah Hijau yang mampu merebut perhatian dari

masyarakat. Jumlah pengunjung di Lembah Hijau pada semester ke 2 tahun 2012

sempat mencapai angka 23.774 sedangkan pada semester-semester berikutnya

jumlah kunjungan menurun, padahal jumlah wahana yang di tawarkan bertambah.

Jumlah pengunjung juga rata-rata didominasi oleh pengunjung Waterboom.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik permasalahan yaitu  apakah

perilaku konsumen berpengaruh terhadap keputusan keputusan kunjungan wisata

di Lembah Hijau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  perilaku konsumen

terhadap keputusan keputusan kunjungan wisata.

1.3.2 Manfaat Penelitian
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1. Bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan

dan pengembangan kemampuan analisis tentang analisis perilaku konsumen

terhadap keputusan pemilihan wahana di Taman Wisata Lembah Hijau. Dan

juga sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapat gelar sarjana.

2. Bagi pengelola  Taman Wisata Lembah Hijau, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi masukan objektif berupa kajian penelitian mengenai permasalahan

yang terjadi  khusus nya pada permasalahan yang berkaitan dengan analisis

perilaku konsumen terhadap keputusan pemilihan wahana  pada Taman

Wisata Lembah Hijau.

3. Bagi pihak lain, penelitian analisis perilaku konsumen terhadap keputusan

pemilihan wahana di Taman Wisata Lembah Hijau diharapkan dapat

dijadikan sebagai rujukan, informasi, serta bahan referensi dalam melakukan

penelitian lanjutan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Kotler dan Armstrong (2003:199) bahwa, “perilaku konsumen

merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi,

membeli, menggunakan, dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka”.

Faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan,

faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis (Kotler dan Keller, 2008:166).

Terdapat beberapa sub-variabel dalam perilaku konsumen, yaitu Kebudayaan,

Sosial, Pribadi, dan Psikologis. Faktor – faktor tersebut mempunyai peranan

penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Konsumen

membuat sejumlah keputusan pembelian setiap hari. Hampir seluruh perusahaan
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meneliti pengambilan keputusan pembelian secara mendetil untuk memperoleh

jawaban apa yang konsumen beli, dimana mereka membelinya, bagaimana

caranya dan seberapa banyak, kapan dan mengapa mereka membelinya. Pemasar

dapat mempelajari pembelian konsumen actual untuk mengetahui apa yang

mereka beli, dimana dan seberapa banyak. Jelas bahwa proses pembelian

berlangsung jauh sebelum pembelian aktual dan berlanjut jauh sesudahnya.

Pemasar perlu berfokus pada seluruh proses pengambilan keputusan pembelian

bukan hanya pada proses pembeliannya saja. (Kotler dan Armstrong, 2003:224).

Perilaku konsumen merupakan  bidang kajian untuk menjelaskan  bagaimana

orang membeli, apa yang mereka beli, kapan mereka membeli dan mengapa

mereka membeli dengan cara memadukan unsur – unsur psikologi, sosiologis,

sosio-psikologis, antropologi dan ekonomi untuk memahami konsumen dalam

proses pembuatan keputusan pembeli, baik secara individu maupun komunitas

atau kelompok. Perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika

individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur

(disposes) produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan

keinginan. (Hasan, 2014:161)
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Ruyatnasih et al. (2013). Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap

Keputusan Pembelian Sepedah Motor Honda Beat (Studi Kasus Pada

Mahasiswa UNISKA). Jurnal Manajemen, Volume 10 No 3.

1.5 Hipotesis

Perilaku konsumen berpengaruh terhadap keputusan kunjungan pada Taman

Wisata Lembah Hijau.

Keputusan
Kunjungan Wisata

Perlaku Konsumen

Kebudayaan (X1)

Sosial (X2)

Pribadi (X3)

Psikologis (X4)


