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ABSTRAK

Pariwisata telah menjadi industri yang mendunia dan juga suatu bisnis yang
semakin berkembang. Industri pariwisata yang semakin berkembang diiringi oleh
persaingan antar pengelola destinasi wisata yang semakin ketat. Kabupaten
Pesawaran sebagai daerah otonom baru di Provinsi Lampung saat ini sedang
mengembangkan sarana wisata. Salah satu prioritas adalah pengembangan wisata
laut. Pulau Kelagian merupakan salah satu pantai yang sedang dikembangkan
untuk menjadi tujuan objek wisata unggulan di Kabupaten Pesawaran. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra tempat wisata dan kepuasan
berpengaruh positif terhadap loyalitas wisatawan. Metode pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling. Populasi
dalam penelitian ini adalah para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kelagian
Balak dan Kelagian Lunik. Metode analisis statistik yang digunakan adalah
regresi linier berganda, pengujian signifikan simultan (uji F), pengujian signifikan
parsial (uji t). Hasil perhitungan diketahui bahwa pengaruh kedua variabel yaitu
citra tempat wisata (X1), dan kepuasan wisatawan (X2) berpengaruh secara
bersama-sama sebesar 41,7% terhadap loyalitas konsumen, sebanyak 52,3%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Kata kunci : Pengaruh citra tempat wisata dan kepuasan wisatawan terhadap
loyalitas pengunjung.



THE INFLUENCE OF THE IMAGE OF TOURIST SATISFACTION AND
TOURIST SPOTS AGAINST VISITOR LOYALTY ISLANDS PROVINCE OF

LAMPUNG REGENCY PESAWARAN KELAGIAN

By

Dwi Jecielta

ABSTRACT

Tourism has become the worldwide industry and also a business that is growing.
The growing tourism industry accompanied by competition between tourist
destinations Manager is increasingly tight. Pesawaran district as a new
autonomous region in the province of Lampung is currently developing the tourist
facility. One of the priorities is the development of marine tourism. Kelagian
island is one of the beaches that are being developed to become a pre-eminent
tourist attraction destinations in the Regency Pesawaran. This research aims to
know the influence of the image of tourist attractions and influential positive
satisfaction against the loyalty of travelers. Sampling method in this study using
the method of non-probability sampling. The population in this study are tourists
who visit the islands of Kelagian and Kelagian Balak Lunik. Methods of statistical
analysis used was multiple linear regression, simultaneous significant testing (test
F), significant partial testing (test t). The results of the calculations noted that the
influence of these two variables, namely the image of tourist attractions (X 1), and
the satisfaction of tourists (X 2) influential collectively amounting to 41.7%
against a consumer loyalty, as much as 52.3% were influenced by other factors
not measured in this research.

Keywords: The influence of the image of tourist satisfaction and tourist spots
against visitor loyalty.



Oleh

DWI JECIELTA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

PENGARUH CITRA TEMPAT WISATA DAN KEPUASAN WISATAWAN
TERHADAP LOYALITAS PENGUNJUNG PULAU KELAGIAN

KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Barat

pada tanggal 7 Januari 1996. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan

Bapak Drs. H. Silahuddin, M.M dan Ibu Dra. Hj. Lista Dora, M.Pd.

Pendidikan penulis di mulai dari TK Al-khautsar lulus tahun 2002, setelah

itu dilanjutkan di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung lulus tahun 2008,

setelah itu dilanjutkan ke SMP Negeri 4 Bandar Lampung lulus tahun 2011,

setelah itu dilanjutkan ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung lulus tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Lampung, pada program studi S1 di Universitas

Lampung melalui jalur PARALEL jurusan Manajemen konsentrasi

Manajemen Pemasaran. Untuk selanjutnya pada tahun 2017 peneliti

melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa Bina Karya Mandiri

Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, yang dilaksanakan

tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.



 

MOTTO 

 

Jadilah manusia yang baik. Karena kapan pun kebaikan bisa menjadi 

bagian sesuatu, ia akan membuatnya tampak semakin cantik. Tapi saat 

kebaikan itu hilang, ia hanya menyisakan noda.  

-Nabi Muhammad- 

 

 



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil’alamin..

Teriring rasa syukur dan cinta kasih kepada sang pencipta

sang maha kuasa, Allah SWT yang selalu melimpahkan

rahmat dan kebahagiaan buat umatnya.

Saya Persembahkan karya ini kepada:

Orangtuaku tercinta, Ayahanda Drs. H. Silahuddin, M.M.

dan Ibunda Dra. Hj. Lista Dora, M.Pd.

Terimakasih yang tak terhingga untuk kasih sayang kalian

yang penuh ketulusan dan keikhlasan yang telah Ayah dan

Ibu berikan selama ini…

Kakakku tercinta Bella Dita Novianty, S.E.

Semoga ayah,ibu, dan nda bangga dengan apa yang telah

aku capai selama ini, walaupun aku belum bias memberikan

balas budi yang sepadan kepada kalian…

Keluarga besar, sahabat, teman dan semua orang yang

meyayangiku…

dan

Almamater Kebanggaan



SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Citra Tempat Wisata dan Kepuasan

Wisatawan Terhadap Loyalita Pengunjung Pulau Kelagian Kabupaten

Pesawaran Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua

pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses

penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. R.R. Erlina, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuningsih, S.E., M.M., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen dan Sebagai

Pembimbing Akademik saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung.

4. Ibu Aida Sari, S.E., M.Si. sebagai dosen Pembimbing Utama atas

kesediaannya memberikan waktu, pengetahuan, bimbingan, masukan, arahan

dan kritik, serta kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.



5. Bapak Rinaldi Bursan, S.E., M.Si. sebagai dosen Pembimbing Pendamping

atas kesediaannya memberikan waktu, pengetahuan, bimbingan, saran dan

kritik, serta kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dr. Dorothy Rouly H. Pandjaitan, S.E., M.Si. selaku Penguji Utama pada

ujian komprehensif skripsi atas kesediannya dalam memberikan pengarahan

dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Pembimbing Akademik atas

kesediaan waktu, pengetahuan, bimbingan, saran dan kritik selama kuliah

sampai penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya

serta membimbing penulis selama masa kuliah.

9. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung yang telah membantu penulis dalam segala proses administrasi.

10. Terimakasih kepada Andre Capriawan, A.Md. yang selalu memberikan

motivasi, dorongan, dan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan,

menemani, menghibur, dan selalu menjadi semangat. Dengan bantuan dan

dukungannya, maupun kritik dan sarannya sehingga penulis merasa terbantu

dan mendapatkan solusi yang terbaik.

11. Untuk sahabatku tersayang, Ochi, Uty, Hunny, Arta, Voni, Syifa, Mala, Reni,

Nanda Putri, Yaya, Ulan, Dea, Erica, Sheby, Cimbul, Eka, Agus, Fathur,

Nanda Ade, Madon, terima kasih atas dukungan, doa, motivasi, pelajaran dan

pengalaman dalam persahabatan, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi

ini.



12. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Manajemen

Paralel’14), Ellen, Lissa, Tiara, Tina, Ruci, Dion, Casing, Renaldi, dll. Terima

kasih untuk segalanya yang sudah kita lewati semasa kuliah, bersama

mengerjakan skripsi kita masing-masing, saling cerita dalam menjalani sedih

dan senang, terima kasih juga atas dukungan, doa, motivasi, pelajaran dan

pengalaman dalam persahabatan, semoga kita semua sukses dan cita-cita kita

tercapai.

13. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen

Yossi Nabila, Roslina, Nasa Dwi A, Della Melysa, serta seluruh teman-

temanku angkatan Manajemen Pemasaran 2014 yang tidak bisa disebutkan

satu persatu.

14. Teman-teman Manajemen 2014 yang tidak dapat disebutkan satu per satu,

terimakasih atas kebersamaanya selama ini dan sukses untuk kita semua.

15. Terima kasih untuk Almamater Tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi

kita semua.

Bandar Lampung, 29 Maret 2018
Penulis

Dwi Jecielta



i

DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI........................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ................................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR............................................................................................ iv

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...........................................................................................1
B. Rumusan Masalah......................................................................................7
C. Tujuan Penelitian .......................................................................................8
D. Manfaat Penelitian .....................................................................................8

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
A. Pengertian Pemasaran .............................................................................10

1. Konsep Pemasaran............................................................................10
2. Manajemen Pemasaran .....................................................................12

B. Variabel-Variabel Penelitian....................................................................13
1. Citra Tempat Wisata ........................................................................13
2. Kepuasan Wisatawan ......................................................................16
3.     Loyalitas ...........................................................................................18

a) Karakteristik dan Tahapan-Tahapan Loyalitas Pelanggan.....21
b) Tingkatan Loyalitas................................................................23

C. Pengembangan Hipotesis ..........................................................................25
1. Pengaruh Citra Tempat Wisata Terhadap Kepuasan .......................25
2. Pengaruh Citra Tempat Wisata Terhadap Loyalitas ........................26
3. Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas..........................................27

III. METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian.......................................................................................30
B. Jenis Data .................................................................................................30
C. Populasi dan Sampel ................................................................................31

1. Populasi ..............................................................................................31
2. Sampel ................................................................................................31

D. Definisi Operasional Variabel .................................................................33
E. Analisis Data............................................................................................34

1. Uji Validitas......................................................................................34
2. Uji Reliabilitas ..................................................................................35

F. Analisis Kuantitatif ....................................................................................35
G. Uji Hipotesis ..............................................................................................36

IV. HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Uji Validitas....................................................................................37
B. Hasil Uji Reliabilitas................................................................................38



ii

C. Demografi Responden .............................................................................40

D. Hasil Deskripsi Jawaban Konsumen Atas Variabel
Citra Tempat Wisata ................................................................................41

E. Hasil Deskripsi Jawaban Konsumen Atas Kepuasan Wisatawan............43
F. Hasil Deskripsi Jawaban Konsumen Atas Loyalitas Pengunjung ...........44
G. Hasil Perhitungan Regresi........................................................................46

1. Perhitungan Regresi Pengaruh Citra Tempat Wisata Terhadap
Kepuasan Wisatawan .........................................................................46

2. Perhitungan Regresi Pengaruh Citra Tempat Wisata dan Kepuasan
Wisatawan Terhadap Loyalitas Wisatawan .......................................47

H. Pembahasan..............................................................................................49

V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ..................................................................................................53
B. Saran ........................................................................................................53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



iii

DAFTAR TABEL

No. Tabel Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan ke Pulau Kelagian Balak dan Lunik ......................4

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu...........................................................................29

Tabel 3.1 Operasional Variabel dan Indikator....................................................33

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas ..............................................................................37

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian ....................................................38

Tabel 4.3 Frekuensi Kunjungan..........................................................................40

Tabel 4.4 Pengeluaran Selama di Objek Wisata.................................................40

Tabel 4.5 Jawaban Kualitatif Citra Tempat Wisata............................................42

Tabel 4.6 Jawaban Kualitatif Kepuasan Wisatawan...........................................44

Tabel 4.7 Jawaban Kualitatif Loyalitas Wisatawan ...........................................45

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Pengaruh Variabel Citra Tempat Wisata

Terhadap Kepuasan Wisatawan .........................................................46

Tabel 4.9 Perhitungan Regresi Pengaruh Citra Tempat Wisata dan

Kepuasan Wisatawan Terhadap Loyalitas Wisatawan ......................47

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Parsial ...................................................................47



iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Pemandangan di Pesisir Pulau Kelagian............................................... 2

Gambar 2. Pemandangan di bawah laut Pulau Kelagian........................................ 3

Gambar 3. Piramida Loyalitas Merek ....................................................................23

Gambar 4. Kerangka Pemikiran ....................................................................28

Gambar 5. Koefisien Regresi Variabel Penelitian ................................................49



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah

Pariwisata suatu daerah dapat menunjang bagi perolehan pendapatan suatu daerah.

Sebagai contoh Provinsi Bali yang demikian terkenal mendunia objek wisata

maupun kehidupan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhannya melalui

perolehan pendapatan dari wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke

daerah ini.

Era otonomi daerah, sektor pariwisata memegang peranan penting dalam

menunjang perekonomian suatu daerah. Sektor ini memiliki efek multiplier pada

industri yang bergerak dan menunjang sektor pariwisata. Apabila sektor ini

berkembang dengan baik, maka akan menggerakkan industri lainnya seperti

industri penginapanan, industri rumah makan, industri kerajinan, transportasi dan

industri-industri lainnya.

Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru di Provinsi Lampung saat ini

sedang mengembangkan sarana wisata. Salah satu prioritas adalah pengembangan

wisata laut. Pulau Kelagian merupakan salah satu pulau yang sedang

dikembangkan untuk menjadi tujuan objek wisata unggulan di Kabupaten

Pesawaran. Pengembangan wisata Pulau Kelagian difokuskan pada

pengembangan pulau disekitar Pulau Kelagian Balak dan Pulau Kelagian Lunik.
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Perbedaan wisata Pulau Kelagian Balak dan Kelagian Lunik difokuskan bagi

wisatawan yang ingin memancing dan menikmati keindahan bawah laut dikedua

Pulau tersebut. (Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2017).

Gambar 1. Pemandangan di Pesisir Pulau Kelagian Balak.

Sumber : Dinas Pariwisata Pesawaran, 2017

Pemandangan disekitar pulau kelagian, pulau ini menjadi salah satu destinasi

wisatawan yang ingin berkunjung di provinsi lampung. Air yang jernih dan pasir

yang halus serta putih memiliki pemandangan yang indah menjadi daya tarik

wisatawan.
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Gambar 2. Pemandangan di bawah laut Pulau Kelagian Lunik.

Sumber : Dinas Pariwisata Pesawaran, 2017

Ini adalah salah satu pemandangan dibawah laut pulau kelagian yang banyak

sekali terumbu karang yang indah, para wisatawan pun banyak yang snoorkling

hanya ingin melihat terumbu karang di pulau kelagian.

Keunikan wisata dikedua pulau ini diharapakan mampu menjadi daya tarik bagi

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Pulau

Kelagian Balak dan Pulau Kelagian Lunik. Tabel 1 berikut ini menyajikan jumlah

wisatawan yang berkunjung di kedua pulau selama tahun 2013 sampai dengan

tahun 2016.
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Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan ke Pulau Kelagian Balak dan Lunik

Nama Pulau
Jumlah Pengunjung (Orang) Rata-

rata2013 2014 2015 2016
Kelagian Balak 5382 5428 5889 6104 5700

Kelagian Lunik 2421 2455 4493 4364 3433

Total 7803 7883 10382 10468 9134
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kelagian

Balak dan Kelagian Lunik berfluktuasi. Rata-rata selama 4 tahun jumlah

wisatawan yang berkunjung hanya sebanyak 9134 orang pertahun. Rata-rata

pertumbuhan jumlah wisatawan hanya sebesar 4%. Jumlah pertumbuhan ini jauh

di bawah standar pertumbuhan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Pesawaran yaitu sebesar 15% pertahun.

Perpaduan konsep alam yang masih alami dengan laut yang bersih menjadi ciri

khas bagi kedua pulau ini. Perpaduan antara pemandangan alam yang baik dengan

fasilitas penunjang bagi wisatawan diharapkan mampu meningkatkan jumlah

wisatawan berkunjung dikedua pulau ini. Pemerintah Kabupaten Pesawaran

secara terus menerus melakukan perbaikan fasilitas, sarana maupun prasarana

objek wisata Kelagian Balak dan Kelagian Lunik. Pemerintah memperbaiki akses

jalan menuju objek wisata, pembangunan sarana parkir kendaraan dan dermaga

penyebrangan menuju pulau. Masyarakat juga berperan dalam proses pariwisata

dikedua pulau ini. Masyarakat menyediakan perahu, menjual makanan dan

menyediakan fasilitas kamar mandi bagi para pengunjung. Tiket masuk untuk
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objek wisata ini sebesar Rp. 20.000 perorang. Parkir kendaraan sebesar Rp.

10.000 per mobil dan untuk motor Rp. 5.000. Sewa perahu sebesar Rp. 200.000.

Pariwisata telah menjadi industri yang mendunia dan juga suatu bisnis yang

semakin berkembang. Industri pariwisata yang semakin berkembang diiringi oleh

persaingan antar pengelola destinasi wisata yang semakin ketat. Para pengelola

destinasi wisata saling berlomba untuk meningkatkan angka kunjungan wisata.

Meningkatkan kunjungan wisata di bangun dari terciptanya kepuasan wisatawan

terhadap destinasi wisata yang telah di kunjungi.

Menurut Kotler dan Keller (2014: 138) Kepuasan adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan

produk (atau hasil) terhadap ekspektasi atau harapan mereka. Jika kinerja dibawah

harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas.

Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.

Kepuasan wisatawan mendorong wisatawan untuk loyal terhadap destinasi wisata

dengan melakukan kunjungan kembali dan bersedia untuk merekomendasikan

destinasi wisata kepada orang lain. Menurut Kotler dan Keller (2014: 188)

loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih

secara konsisten di masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-

usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.
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Menurut Weisheng et al (2016), pembentukan citra sebelum terjadinya perjalanan

adalah fase terpenting dalam proses pemilihan daerah tujuan wisata. Sedangkan

citra yang dipersepsikan setelah terjadinya kunjungan wisata juga akan

mempengaruhi kepuasan konsumen dan intensitas untuk melakukan kunjungan

wisata kembali di masa mendatang, tergantung pada kemampuan daerah tujuan

wisata dalam menyediakan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan citra

yang wisatawan miliki tentang daerah wisata.

Destinasi wisata yang bagus harus mampu menyediakan fasilitas wisata yang

sesuai dengan kebutuhan pengunjung untuk memberikan kemudahan dan

pemenuhi kebutuhan mereka selama berkunjung. Kotler dan Keller (2014: 245)

menyatakan bahwa fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja disediakan

oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh konsumen yang bertujuan

memberikan tingkat kepuasan maksimal. Ketika fasilitas wisata dapat

memberikan kepuasan maksimal kepada para pengunjung, akan menjadi dasar

yang baik untuk mereka melakukan kunjungan kembali di masa yang akan datang

dan kesediaan mereka untuk menceritakan hal-hal positif kepada orang lain

dengan kata lain terciptanya loyalitas.

Berdasarkan hasil temuan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian replikasi dengan menerapkan model penelitian yang dilakukan oleh

Weisheng et al (2016) untuk melihat destinasi image dan kepuasan wisatawan
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terhadap loyalitas wisatawan. Judul yang dipilih untuk penelitian ini adalah:

“Pengaruh Citra Tempat Wisata dan Kepuasan Wisatawan Terhadap Loyalitas

Pengunjung Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.”

B. Perumusan Masalah

Kabupaten Pesawaran memiliki daerah wisata pulau yang cukup beragam. Objek

wisata tersebut antara lain Pulau Pahawang, Pulau Klara, Pulau Duta Wisata dan

Pulau Bensor. Pulau Kelagian Balak dan Kelagian Lunik difokuskan bagi wisata

memancing dan menyelam (Snorkling). Sebagai daerah tujuan wisata yang unik,

jumlah pengunjung yang datang selama tahun 2013 sampai 2016 berfluktuasi

dengan rata-rata pengunjung sebanyak 9134 orang pertahun.

Pulau Kelagian Balak dan Kelagian Lunik sebagai wisata mancing dan snorkling

jumlah pengunjung yang terbatas. Pengunjung yang datang adalah wisatawan

yang memiliki hobi memancing atau menyelam. Hasil wawancara awal peneliti

kepada 10 warga disekitar pulau, 6 dari 10 warga disekitar pulau mengeluhkan

wisatawan yang datang untuk tujuan memancing sangat tergantung dari musim

ikan yang terjadi pada bulan-bulan tertentu saja. Hasil wawancara awal peneliti

kepada 5 dari 10 warga disekitar, wisatawan penyelam terkendala ketersediaan

persewaan sarana penyelaman dan keterbatasan alat-alat selam yang dapat disewa.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang dilakukan oleh Weisheng et al

(2016), permasalahan penelitian ini sebagai berikut:
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1. Apakah citra tempat wisata berpengaruh positif terhadap kepuasan

wisatawan?

2. Apakah citra tempat wisata berpengaruh positif terhadap loyalitas

wisatawan?

3. Apakah kepuasan wisatawan berpengaruh terhadap loyalitas wisatawan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh citra tempat wisata terhadap kepuasan

wisatawan.

2. Untuk mengetahui pengaruh citra tempat wisata terhadap loyalitas

wisatawan.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan wisatawan terhadap loyalitas

wisatawan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menyusun strategi

pemasaran wisata baharinya khusus untuk Pulau Kelagian Balak dan

Kelagian Lunik dan mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka
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meningkatkan kunjungan wisatawan dengan tujuan khusus untuk

menyelam dan atau memancing

2. Bagi Akademisi:

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk

melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian

mengenai objek wisata, kepuasan dan loyalitas wisatawan

3. Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas

pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh citra tempat wisata,

kepuasan dan loyalitas.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Pengertian Pemasaran

secara umum pengertian pemasaran merupakan suatu hal yang sangat kompleks,

dimulai dari penetapan harga, penelitian pemasaran, pendistribusian barang,

penjualan, promosi dan lain-lain. banyak orang yang berfikir bahwa ruang lingkup

pemasaran (marketing) hanyalah periklanan dan penjualan (Kotler dan Kellen,

2009).

1. Konsep Pemasaran

Konsep - konsep inti pemasaran meluputi: kebutuhan, keinginan, permintaan,

produksi, utilitas, nilai dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan

pasar, pemasaran dan pasar. Konsumen dapat membedakan antara kebutuhan,

keinginan dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya

ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan

pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam.

Sedangkan Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang

didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya.

Konsep pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan

menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai satu dengan
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yang lain. Selanjutnya (Kotler dan Kellen 2014; 52) konsep pemasaran

tersebut berpijak pada empat pilar utama :

1. Profitabilitas

Tujuan dari konsep pemasaran adalah membantu organisasi/perusahaan

untuk mencapai tujuan mereka. Pada perusahaan pribadi tujuan utama

adalah keuntungan untuk bertahan hidup dan menarik dana yang memadai

untuk melaksanakan tugasnya. Dengan efisiensi produksi, peningkatan

mutu produk dan manajemen penjualan yang handal, perusahaan akan

dapat meningkatkan pendapatan mereka dari penjualan produk yang

bermutu tinggi dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen.

2. Orientasi Pelanggan

Dalam usaha peningkatan pendapatan, perusahaan mengutamakan

kepuasan konsumen dengan cara memenuhi keinginan konsumen dalam

kegiatan pemasaran yang terkoordinasi dan terintegrasi. Pemikiran yang

berorientasi pada pelanggan mengharuskan perusahaan mendefinikasikan

kebutuhan pelanggan dari sudut pandang pelanggan bukan dari sudut

pandangnya sendiri.

3. Fokus Pasar

Perusahaan sebagai sebuah organisasi diasumsikan mempunyai tugas

untuk menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran serta

memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara lebih efektif dan
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efisien dari pada para pesaing sedemikian rupa hingga dapat menjamin dan

mendorong kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

4. Pemasaran yang Terkoordinir

Pemasaran yang terkoordinasi berarti dua hal, pertama, berbagai fungsi

pemasaran, tenaga penjualan, iklan, manajemen produk, penelitian pasar,

dll, harus dikoordinasikan diantara mereka sendiri. kedua, pemasaran

harus dikoordinasikan dengan baik dengan departemen perusahaan lain.

2. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan pemasaran.

Menurut Kotler dan Armstrong pemasaran adalah analisis, perencanaan,

implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk

menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan

dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan

manajemen adalah proses perencanaan (Planning), pengorganisasian

(organizing) pengarahan (Actuating) dan pengawasan (controling).

Jadi dapat diartikan bahwa Manajemen Pemasaran adalah sebagai analisis,

perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk

menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang

menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan.
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B. Variabel-Variabel Penelitian

1. Citra Tempat Wisata

Seperti halnya industri pelayanan yang lain, industri pariwisata juga memiliki sifat

intangibility, inseparability, heterogeneity, dan perishability. Sifat tersebut

menyebabkan wisatawan berhadapan dengan kurangnya atribut untuk

mengevaluasi bagus tidaknya sebuah destinasi. Akan tetapi, karena keputusan

harus dibuat, maka wisatawan menggunakan citra tempat tujuan wisata sebagai

alat untuk melakukan evaluasi (Andreassen & Lindestad, 1998). Tentu saja, citra

yang ada dalam benak wisatawan tidak selamanya selaras dengan kondisi riil

destinasi itu sendiri. Jadi, citra destinasi memiliki potensi dalam mempengaruhi

kompetitif tidaknya destinasi (dalam LeBlanc & Nguyen, 1996).

Citra sendiri didefinisikan sebagai “The set of beliefs, ideas, and impressions a

persons holds regarding an object. People’s attitudes and actions toward an

object are highly conditioned by that object’s image” (Kotler, 2000). Davidoff

(1994) menyatakan citra sebagai “gambaran mental wisatawan terhadap

perusahaan atau produk”. Tidak jauh berbeda, Malhotra (1999:

89) mendefinisikan citra sebagai “persepsi wisatawan terhadap perusahaan dan

produk-produknya”. Dalam pengertian yang lebih mudah, Dichter (1985)

menyatakan citra merupakan gambaran kesan-menyeluruh yang dibuat dalam

pikiran wisatawan (dalam LeBlanc & Nguyen, 1996).

Dilihat dari perspektif psikologi komunikasi, citra merupakan jalan pintas secara

mental (mental shortcut) untuk mengatasi sifat manusia yang cenderung menjadi
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cognitive missers. Manusia cenderung kikir dalam menggunakan proses

kognitifnya. Sebab, manusia mempunyai keterbatasan mental untuk menghadapi

hal-hal yang kompleks (Ghozali, 2003). Akibatnya, citra destinasi di Indonesia

yang “tidak aman” akan menghasilkan hallo effect terhadap pertimbangan

wisatawan dalam memilih destinasi di Indonesia (Andreassen & Lindestad, 1998).

Secara keseluruhan, wisatawan menilai bahwa destinasi Indonesia merupakan

tempat wisata yang tidak menarik, tidak patut dipertimbangkan.

Menurut Kennedy (dalam LeBlanc & Nguyen, 1996), citra memiliki dua

komponen utama: fungsional dan emosional. Komponen fungsional berhubungan

dengan karakteristik kasat mata (tangible) yang mudah diukur oleh wisatawan,

sedangkan komponen emosional berhubungan dengan dimensi-dimensi psikologis

yang terwujud dalam perasaan dan sikap terhadap sebuah destinasi. Perasaan-

perasaan tersebut diturunkan dari pengalaman individual wisatawan terhadap

destinasi dan dari pemrosesan informasi terhadap atribut-atribut yang menjadi

dasar dari indikator fungsional citra. Dengan demikian, citra terhadap sebuah

destinasi merupakan hasil dari kumpulan proses yang dibuat wisatawan dalam

membandingkan dan mengkontraskan atribut-atribut destinasi.

Citra destinasi harus selalu dijaga dan dipelihara (Davidoff, 1994). Demikian pula

dengan Witt dan Moutinho (1994: 338) yang menyatakan bahwa citra bersama-

sama dengan: harga, accessibility, destination attractions, serta destination

facilities – merupakan komponen penting dari suatu produk wisata. Citra destinasi
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merupakan faktor yang menentukan (decisive factor) dalam mempengaruhi

pilihan tempat berlibur (Seaton & Bennett, 1996: 363).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel citra destinasi ada sembilan

indikator, yaitu lingkungan, wisata alam, acara dan hiburan, atraksi

bersejarah/budaya, infrastruktur, aksesibilitas, relaksasi, kegiatan luar ruangan,

serta harga dan nilai (Weisheng et al 2016).

1) Lingkungan, yaitu keadaan lingkungan di dalam maupun di sekitar objek

wisata. Hal ini meliputi kemanan lokasi wisata, kebersihan,

keramahtamahan warga, dan ketenangan suasana.

2) Wisata alam, merupakan keadaan wisata alam atau keindahan pemandangan

di objek wisata.

3) Acara dan hiburan, yaitu ragam acara dan hiburan yang disajikan di lokasi

objek wisata.

4) Atraksi bersejarah/budaya, yaitu keadaan kebudayaan lokal yang menjadi

ciri khas dari objek wisata.

5) Infrastruktur, yaitu fasilitas pendukung yang ada di dalam dan sekitar objek

wisata.

6) Aksesibilitas, yaitu kelancaran atau kemudahan akses untuk mencapai lokasi

objek wisata

7) Relaksasi, yaitu kondisi atau keadaan dimana objek wisata dapat membantu

pengunjungnya untuk menenangkan pikiran serta menyegarkan tubuhnya.
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8) Kegiatan luar ruangan, yaitu kegiatan yang bisa dilakukan pengunjung di

alam terbuka di dalam dan sekitar objek wisata.

2. Kepuasan Wisatawan

Kotler dan Keller (2012 : 128) mendifinisikan kepuasan, “Kepuasan adalah

perasaan seseorang senang atau kecewa atas hasil dari membandingkan kinerja

produk yang dirasakan dengan harapan”. Kepuasan pelanggan merupakan suatu

hal yang menjadi harapan perusahaan khususnya dibidang hospitaliti. Kepuasan

diperoleh apabila kebutuhan dan keinginan pelanggan terpenuhi, sedangkan

keinginan dan kebutuhan manusia selalu berubah dan tidak ada batasnya.

Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap

evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya

(atau norma kinerja lainnya) dan aktual kinerja produk yang dirasakan. Sedangkan

menurut Engel (dalam Tijptono, 2004:161) mengungkapkan bahwa kepuasan

pelanggan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih

sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampui harapan pelanggan,

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi

harapan pelanggan.

Pengertian para ahli tersebut dapat diartikan bahwa kepuasan wisatawan adalah

perbandingan antara kinerja produk yang dihasilkan dengan kinerja yang

dirasakan oleh wisatawan. Jika berada di bawah harapan, wisatawan tidak puas.
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Jika kinerja memenuhi harapan, wisatawan puas. Jika kinerja melebihi harapan,

wisatawan amat puas atau senang.

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan dalam

mengukur atau memantau kepuasan pelangganya (Tjiptono, 2004:148), yaitu:

1. Sistem keluhan dan sasaran

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa

dipergunakan antara lain kotak saran dan keluhan, kartu komentar,

menyediakan saluran telepon khusus dan sebagainya.

2. Survei kepuasan pelanggan

Survei bisa dilakukan dengan kuesioner, melalui pos, telepon maupun

wawancara pribadi. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan

dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga

memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap

para pelanggannya.

Indikator kepuasan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Weisheng et al

2016, yaitu:

1. Saya puas berwisata

2. Saya merasakan manfaat berwisata

3. Saya menikmati kunjungan wisata saya
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3. Loyalitas

Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa

adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Usaha yang

dilakukan untuk menciptakan kepuasaan konsumen lebih cenderung

mempengaruhi sikap konsumen. Sedangkan konsep loyalitas konsumen lebih

menekankan kepada perilaku pembeliannya.

Istilah loyalitas sering kali diperdengarkan oleh pakar pemasaran maupun praktisi

bisnis, loyalitas merupakan konsep yang tampak mudah dibicarakan dalam

konteks sehari-hari, tetap menjadi lebih sulit ketika dianalisis maknanya. Dalam

banyak definisi Ali Hasan (2008:81) menjelaskan loyalitas sebagai berikut:

1. Sebagai konsep generic, loyalitas merek menujukkan kecenderungan

konsumen untuk membeli sebuah merek tertentu dengan tingkat konsistensi

yang tinggi.

2. Sebagai konsep perilaku, pembelian ulang kerap kali dihubungkan dengan

loyalitas merek (brand loyality). Perbedaannya, bila loyalitas merek

mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu, perilaku

pembelian ulang menyangkut pembelian merek yang sama secara berulang

kali.

3. Pembelian ulang merupakan hasil dominasi (1) berhasil membuat

produknya menjadi satu-satunya alternative yang tersedia, (2) yang terus–

menerus melakukan promosi untuk memikat dan membujuk pelanggan

membeli kembali merek yang sama.
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Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam

pemasaran modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas diharapkan perusahaan

akan mendapatkan keuntungan jangka panjang atas hubungan mutualisme yang

terjalin dalam kurun waktu tertentu.

Loyalitas pelanggan merupakan tujuan inti yang diupayakan pemasar. Hal ini

dikarenakan dengan loyalitas sesuai dengan yang diharapkan, dapat dipastikan

perusahaan akan meraih keuntungan. Istilah loyalitas pelanggan sebetulnya

berasal dari loyalitas merek yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek

tertentu (Dharmmesta:1999). Loyalitas pelanggan sangat penting untuk dikenali

pemasar dalam rangka menentukan strategi yang diperlukan untuk meraih,

memperluas dan mempertahankan pasar.

Menurut Ali Hasan (2008:83) Loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai orang

yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang.

Pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali datang ke

suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu

produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut.

Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan

meruapakan sebuah sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk melakukan

pembelian produk/jasa dari suatu perusahaan yang menyertakan aspek perasaan

didalamnya, khusunya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang dengan

konsistensi yang tinggi, namun tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa,
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tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan

yang menawarkan produk/ jasa tersebut.

Griffin (2005:5) menyatakan pendapatnya tentang loyalitas pelanggan antara lain :

”Konsep loyalitas pelanggan lebih banyak dikaitkan dengan perilaku (Behavior)

daripada dengan sikap. Bila seseorang merupakan pelanggan loyal, ia

menunjukkan perilaku pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian

nonrandom yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit

pengambilan keputusan”.

Kemudian Griffin (2005:11), mengemukakan bahwa loyalitas yang meningkat

dapat menghemat biaya perusahaan setidaknya di 6 bidang, antara lain:

 Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambilalihan pelanggan

lebih tinggi daripada biaya mempertahankan pelanggan).

 Biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti negosiasi kontak dan

pemprosesan order.

 Biaya perputaran pelanggan (customer turnover) menjadi berkurang (lebih

sedikit pelanggan hilang yang harus digantikan).

 Keberhasilan cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa

pelanggan yang lebih besar.

 Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif; dengan asumsi

para pelanggan yang loyal juga merasa puas.
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 Biaya kegagalan menjadi menurun (pengurangan pengerjaan ulang, klaim

garansi dan sebagainya).

a. Karakteristik dan Tahapan-Tahapan Loyalitas Pelanggan

Pelanggan mendemonstrasikan loyalitas mereka pada suatu perusahaan atau

merek dengan membeli berulangkali, membeli produk tambahan perusahaan

tersebut, dan merekomendasikannya pada orang lain. Hal tersebut diperkuat

dengan pernyataan dari Griffin (2005:31), yang menyatakan bahwa karakteristik

pelanggan yang loyal antara lain:

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur.

2. Membeli antarlini produk dan jasa.

3. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing

4. Mereferensikan kepada orang lain.

Untuk menjadi pelanggan yang loyal seorang konsumen harus melalui beberapa

tahapan, pelanggan yang loyal tumbuh secara bertahap. Proses itu dilalui dalam

jangka waktu tertentu, dengan kasih sayang, dan dengan perhatian yang diberikan

pada tiap-tiap tahap pertumbuhan. Setiap tahap memiliki kebutuhan khusus.

Dengan mengenali setiap tahap dan memenuhi kebutuhan khusus tersebut,

perusahaan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengubah pembeli

menjadi pelanggan atau klien yang loyal.
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Menurut Griffin (2005:35), ada 8 tahapan loyalitas, yaitu:

1. Suspect : Orang yang mungkin akan membeli produk atau jasa Anda.

Dalam hal ini kita percaya atau ”menyangka” mereka akan membeli tetapi

kita masih belum cukup yakin.

2. Prospek : Orang yang membutuhkan produk atau jasa Anda dan memiliki

kemampuan membeli. Meskipun prospek belum membeli dari Anda, ia

mungkin telah mendengar tentang Anda, membaca tentang Anda, atau ada

seseorang yang merekomendasikan Anda kepadanya.

3. Prospek Yang Diskualifikasi : Prospek yang telah cukup Anda pelajari

untuk mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan, atau tidak memiliki

kemampuan membeli, produk Anda.

4. Pelanggan Pertama-Kali : Orang yang telah membeli dari Anda satu

kali. Orang itu bisa jadi pelanggan Anda dan sekaligus juga pelanggan

pesaing Anda.

5. Pelanggan Berulang : Orang-orang yang telah membeli dari Anda dua

kali atau lebih. Mereka mungkin telah membeli produk yang sama dua kali

atau membeli dua produk atau jasa yang berbeda pada dua kesempatan

atau lebih.

6. Klien : Orang ini membeli secara teratur. Anda memiliki hubungan yang

kuat dan berlanjut, yang menjadikannya kebal terhadap tarikan pesaing.

7. Penganjur (Advocate) : Seperti klien, pendukung membeli apapun yang

Anda jual dan dapat ia gunakan serta membelinya secara teratur. Tetapi,

penganjur juga mendorong orang lain untuk membeli dari Anda. Ia
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membicarakan Anda, melakukan pemasaran bagi Anda, dan membawa

pelanggan kepada Anda.

8. Pelanggan atau Klien Yang Hilang : Seseorang yang pernah menjadi

pelanggan atau klien tetapi belum membeli kembali dari Anda sedikitnya

dalam satu siklus pembelian yang normal.

b. Tingkatan Loyalitas

Dalam kaitannya dengan brand loyalty suatu produk, didapati adanya

beberapa tingkatan brand loyalty. Masing-masing tingkatannya

menunjukkan tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset

yang dapat dimanfaatkan. Adapun diagram tingkatan brand loyalty

tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Gambar Piramida Loyalitas Merek

Sumber : Griffin, 2005

Commited

Menyukai Merek

Pembeli yang puas dengan
biaya peralihan

Pembeli yang puas bersifat kebiasaan,
tidak ada masalah untuk beralih

Berpindah-pindah, peka terhadap perubahan
harga, tidak ada loyalitas merek
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Berdasarkan piramida loyalitas di atas, dapat dijelaskan bahwa:

a. Tingkat Loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau sama

sekali tidak tertarik pada merek-merek apapun yang ditawarkan. Dengan

demikian, merek memainkan peran yang kecil dalam keputusan

pembelian. Pada umumnya, jenis konsumen seperti ini suka berpindah-

pindah merek atau disebut tipe konsumen switcher atau price buyer

(konsumen lebih memperhatikan harga di dalam melakukan pembelian).

b. Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang ia

gunakan, atau minimal ia tidak mengalami kekecewaan. Pada dasarnya,

tidak terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup memadai untuk

mendorong suatu perubahan, terutama apabila pergantian ke merek lain

memerlukan suatu tambahan biaya. Para pembeli tipe ini dapat disebut

pembeli tipe kebiasaan (habitual buyer).

c. Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, nemun mereka memikul

biaya peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang atau risiko

sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain.

Kelompok ini biasanya disebut dengan konsumen loyal yang merasakan

adanya suatu pengorbanan apabila ia melakukan penggantiannya ke merek

lain. Para pembeli tipe ini disebut (satisfied buyer).

d. Tingkat keempat adalah konsumen benar-benar menyukai merek terseut.

Pilihan mereka terhadap suatu merek dilandasi pada suatu asosiasi, seperti

simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya, atau kesan
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kualitas yang tinggi. Para pembeli pada tingkat ini disebut sahabat merek,

karena terdapat perasaan emosional dalam menyukai merek.

e. Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia. Mereka mempunyai

suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna satu merek.

Merek tersebut sangat penting bagi mereka baik dari segi fungsinya,

maupun sebagai ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya (commited

buyers).

Indikator loyalitas dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Weisheng et al

2016, yaitu:

1. Saya akan bercerita tentang pengalaman menarik berkunjung ke objek

wisata.

2. Saya akan merekomendasikan kepada orang lain

3. Saya akan berkunjung kembali

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Citra Tempat Wisata terhadap Kepuasan

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil

yang dirasakan dengan harapan (Oliver dalam Supranto, 2006: 233). Kepuasan

pelanggan merupakan suatu hal yang menjadi harapan perusahaan khususnya

dibidang hospitaliti. Kepuasan diperoleh apabila kebutuhan dan keinginan
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pelanggan terpenuhi, sedangkan keinginan dan kebutuhan manusia selalu berubah

dan tidak ada batasnya.

Menurut Kennedy (dalam LeBlanc & Nguyen, 1996), citra memiliki dua

komponen utama: fungsional dan emosional. Komponen fungsional berhubungan

dengan karakteristik kasat mata (tangible) yang mudah diukur oleh wisatawan,

sedangkan komponen emosional berhubungan dengan dimensi-dimensi psikologis

yang terwujud dalam perasaan dan sikap terhadap sebuah destinasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Weisheng et al 2016 menyatakan bahwa citra

destinasi memiliki pengaruh positif sebesar 30.9 % terhadap kepuasan konsumen.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Suresh dan Harish (2016)

yang menyatakan bahwa citra tempat wisata melibatkan berbagai produk dan

atribut wisata destinasi terkait memberikan pengaruh sebesar 32,2% terhadap

kepuasan wisatawan. Berdasarkan pendapat peneliti terdahulu maka hipotesis

pertama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Citra tempat wisata berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan

2. Pengaruh Citra Tempat Wisata terhadap Loyalitas

Untuk meningkatkan pariwisata dan pemasaran pariwisata, citra merupakan faktor

penting yang mempengaruhi permintaan. Berdasarkan sudut pandang ini citra

yang terdiri dari tingkat pencerahan objektif, tayangan, prasangka, mimpi,

harapan, emosi dan pikiran sangat menentukan turis memilih destinasi liburan

mereka. Mengingat definisi citra adalah fenomena perseptif yang membentuk
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pikiran konsumen logis-emosional citra seharusnya memiliki komponen kognitif

dan emosional (Weisheng et al 2016).

Citra tempat wisata merupakan bagian penting untuk dijual pada wisatawan atau

pemangku kepentingan. Menurut Seaton & Bennett (1996) dalam Suresh 2016),

Citra tempat wisata didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan dan gambaran

suatu destinasi wisata oleh pengunjung destinasi tersebut, termasuk informasi

geografi, populasi, infrastruktur, iklim, sejarah dan budaya, serta penilaian daya

tarik, keamanan dan sebagainya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Weisheng et al 2016 menyatakan

bahwa citra destinasi memiliki pengaruh positif sebesar 35,2% terhadap loyalitas

konsumen. Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Suresh dan

Harish, 2016) yang menyatakan bahwa citra tempat wisata melibatkan berbagai

produk dan atribut wisata destinasi terkait memberikan pengaruh sebesar 41%

terhadap loyalitas wisatawan. Berdasarkan pendapat peneliti terdahulu maka

hipotesis pertama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Citra tempat wisata berpengaruh positif terhadap loyalitas wisatawan

3. Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas

Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk

membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan

yang sama muncul kembali dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan
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faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan

porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan (Kotler dan Keller 2014; 245).

Berdasarkan pendapat dari Weisheng (2016) dinyatakan bahwa kepuasan

wisatawan berpengaruh sebesar 63,0% terhadap loyalitas wisatawan. Faktor

kepuasan merupakan faktor dominan untuk mengukur kepuasan wisatawan. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Suresh dan Haris (2016) menguatkan hasil

penelitian Weisheng (2016), dimana variabel kepuasan memiliki pengaruh

terbesar yaitu 57,5% terhadap loyalitas. Berdasarkan penelitian tersebut maka

hipotesis kedua penelitian ini sebagai berikut:

H3 : Kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas wisatawan

Berdasarkan hipotesis, maka model usulan peneliti sebagai berikut:

H2

H1

H3

Gambar 4. Kerangka Pemikiran

Rangkuman penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini terdapat
pada Tabel 2.1 berikut ini:

Citra Tempat Wisata
(X1)

Loyalitas

Kepuasan wisatawan
(X2)
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Tujuan
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

1. Weisheng
Chiu,
Shiheng
Zeng, Philip
Shao-Tung
Cheng,
(2016)

"The
influence of
destination
image and
tourist
satisfaction
on tourist
loyalty: a
case study of
Chinese
tourists in
Korea",
pp.223-234

Mengetahui
pengaruh
Destinasi image
dan kepuasan
berpengaruh
positif terhadap
loyalitas
wisatawan

Structural
Equation
Model

Destinasi image dan
kepuasan
berpengaruh positif
terhadap loyalitas
wisatawan

2. Mamoun N.
Akroush,
Luai E.
Jraisat, Dina
J. Kurdieh,
Ruba N.
AL-Faouri,
Laila T.
Qatu

Tourism
service
quality and
destination
loyalty – the
mediating
role of
destination
image from
international
tourists’
perspectives,
Vol.
71 Issue: 1,
pp.18-44

Untuk menguji
hubungan antara
kualitas layanan
dan
loyalitas tujuan,
serta memeriksa
apakah
hubungan ini
dimediasi oleh
tujuan
gambar.

This research
proposes
relationships
amongst the
dimensions of
service
quality,
destination
image and
destination
loyalty.
(analisis
regresi linier
berganda)

Hasil empiris
struktural
mendukung tiga
hipotesis penelitian.
Hasil ini
memberikan
dukungan empiris
kepada penelitian
sebelumnya yang
menunjukkan
adanya hubungan
positif
antara dimensi
kualitas pelayanan
pariwisata dan citra
tujuan.

3. Nunuk Dwi
Garwanti
Endang
Palupi 2017

Analisis
pengaruh
kepuasan
produk
wisata
terhadap
loyalitas
wisatawan
(studi kasus
pada
wisatawan
diy)

Untuk
mengetahui
pengaruh
kepuasan
produk wisata
terhadap
Loyalitas
wisatawan di
Daerah
Istimewa
Yogyakarta.

Metode dalam
penelitian ini
menggunakan
analisis regresi
linier.

Hasil olah statitistik
data yang
dikumpulkan
mengenai penelitian
kepuasan produk
memberikan hasil
signifikan yang
berarti ada pengaruh
antara kepuasan
produk wisata
terhadap loyalitas
wisatawan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kelagian

Balak dan Kelagian Lunik. Wisatawan diberikan kuesioner untuk diisi, kemudian

data yang diperoleh/didapatkan dari jawaban reponden dianalisis oleh peneliti.

B. Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari:

1. Data Primer dan Sekunder

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan

teknik pokok yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian

ini. Skala pengukuran untuk data ini adalah interval. Pengukuran untuk

variabel independent dan dependent menggunakan teknik skoring untuk

memberikan nilai pada setiap alternatif jawaban sehingga data dapat dihitung

(Hair et al 2008;135). Jawaban pertanyaan yang diajukan yaitu Sangat Setuju

(SS) dengan skor 5, setuju (S) dengan skor 4, netral (N) dengan skor 3, Tidak

setuju (TS) dengan skor 2 dan  Sangat tidak Setuju (STS) dengan skor 1.
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2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari perusahaan/objek penelitian berupa data

penjualan, data pangsa pasar dan informasi yang berkaitan termasuk hasil

studi tinjauan pustaka.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Rangkuti (2007; 247), populasi adalah seluruh subjek penelitian berupa

kumpulan sejumlah individu dengan kualitas serta ciri tertentu yang telah

ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi penelitian

ini adalah para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kelagian Balak dan

Kelagian Lunik.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari sebagai sumber data dan

dapat mewakili populasi (Hair et al, 2008:387). Penentuan sampel dilakukan

dengan non-probability sampling dengan teknik judgment sampling yaitu sampel

yang dipilih tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai wakil dari

populasi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada karakteristik sampel yang telah

ditetapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini. Hal ini

dapat dilakukan karena kerangka populasi tidak dapat diketahui dengan jelas.

Kriteria sampel terpilih dalam penelitian ini adalah mereka yang pernah melihat

iklan di media sosial khususnya Instagram dan dilanjutkan dengan transaksi

pembelian produk. Instagram adalah bentuk media sosial yang dapat diunduh
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secara gratis. Melalui instagram, pengguna dapat menangkap momen dalam

bentuk foto maupun video dan kemudian diunggah, dan unggahan dalam

instagram dapat dibagikan kembali secara langsung ke media sosial yang lain

seperti facebook, twitter, tumblr dan lainnya.

Pemilihan sampel dihitung dengan rumus:

n =

2

2
4
1













E

z

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh

Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varians dari mean

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti

Bila tingkat kepercayaan 95 % (α=5%), artinya peneliti meyakini kesalahan duga

sampel hanya sebesar 5% serta batas error sebesar 10% yang berarti peneliti

hanya mentolerir kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh

melebihi jumlah 10% dari keseluruhan responden maka besarnya sampel

minimum adalah:

2

1,0
2

05,0

4

1















z
n

2

1,0

96,1

4

1







n =  26,19
4
1
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 16,384
4

1
 =96, 04= 100  responden

D. Definisi Operasional Variabel

Operasional Variabel menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Wiesheng  et

al (2016) yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, Walaupun telah diuji riset

ini tetap melakukan uji validitas dan reliabilitas pada 100 responden. Definisi

operasional variabel terdapat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Operasional Variabel dan Indikator
No Variabel Definisi Indikator Skala

1 Citra tempat
wisata

Hasil dari
kumpulan
proses yang
dibuat
wisatawan
dalam
membandingka
n dan
mengkontraska
n atribut-
atribut
destinasi
Wiesheng et al
(2016)

1) Lingkungan di sekitar objek
wisata..

2) Keadaan wisata alam atau
keindahan pemandangan di
objek wisata.

3) Ragam acara dan hiburan yang
disajikan di lokasi objek
wisata.

4) Atraksi bersejarah/budaya,
yaitu keadaan kebudayaan
lokal yang menjadi ciri khas
dari objek wisata.

5) Infrastruktur, yaitu fasilitas
pendukung yang ada di dalam
dan sekitar objek wisata.

6) Kelancaran atau kemudahan
akses untuk mencapai lokasi
objek wisata

7) Kondisi atau keadaan dimana
objek wisata dapat membantu
pengunjungnya untuk
menenangkan pikiran serta
menyegarkan tubuhnya.

8) Kegiatan yang bisa dilakukan
pengunjung di alam

Likert
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No Variabel Definisi Indikator skala

2 Kepuasan
Wisatawan

Kepuasan
adalah tingkat
perasaan
seseorang
setelah
membandingka
n kinerja/hasil
yang dirasakan
dengan
harapanWieshen
g et al (2016)

1) Saya puas berwisata
2) Saya merasakan manfaat

berwisata
3) Saya menikmati kunjungan

wisata saya
Likert

3 Loyalitas
Wisatawan

kecenderungan
konsumen untuk
membeli ulang
prduk atau jasa
dengan tingkat
konsistensi yang
tinggi.
Wiesheng et al
(2016)

1) Saya akan bercerita tentang
pengalaman menarik
berkunjung ke objek wisata.

2) Saya akan
merekomendasikan kepada
orang lain

3) Saya akan berkunjung
kembali

Likert

E. Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur ketepatan senyatanya alat ukur yang

digunakan dalam instrumen daftar pertanyaan. Dengan kata lain indikator yang

digunakan dalam alat ukur apakah tepat atau valid sebagai pengukuran variabel

dari suatu konsep yang sebenarnya. Uji validitas instrumen dilakukan dengan

menguji validitas konstruk melalui penggunaan analisis faktor.Validitas konstruk

menunjukkan seberapa valid hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu

pengukur atau indikator sesuai dengan konsep teori yang digunakan. (Ghozali,

2004)



35

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat

dipercaya dalam penelitian ini, artinya bila alat ukur tersebut diujikan berkali-kali

hasilnya tetap. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Chronbach yaitu:
























2

2

11 1
1 t

i

k

k
r





Keterangan :

11r =  reliabilitas instrumen

 i =  jumlah varians skor tiap item

k =  banyaknya soal

2t = varians total

(Hair et al, 2006)

Kriteria uji, apabila nilai alpha cronbach lebih besar dari nilai cronbach alpha if

item deleted, maka pengukuran tersebut dikatakan reliabel, tetapi apabila alpha

cronbach < 0,60 maka pengukuran angket tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2004).

F. Analisis Kuantitatif

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis

Regresi bertingkat, dengan rumus sebagai berikut yaitu;

Y = a + b1 X1 +

Y = a + +

Y = a + +
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Keterangan :

Y = Loyalitas pengunjung/wisatawan

= Citra tempat wisata

= Kepuasan wisatawan

a = Konstanta

b1- b3 = Koefisien Regresi

et = error term

G. Uji Hipotesis

Uji dilakukan dengan Uji Signifikan Parsial (Uji t) dan Uji Signifikan Simultan

(Uji F). Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel.

Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (Significance). Uji

F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

secara simultan (Hair et al ; 2006).



53

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan perhitungan dan pembahasan beberapa kesimpulan penelitain ini

sebagi berikut:

1. Citra tempat wisata memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan

wisatawan, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Berdasarkan hasil

pengujian hipotesis pertama dibuktikan dengan mayoritas jawaban

wisatawan atas variabel citra tempat wisata dijawab setuju dan sangat

setuju.

2. Citra tempat wisata memiliki pengaruh postif terhadap loyalitas wisatawan

sehingga hipotesis terdukung dapat diterima. Berdasarkan hasil uji

hipotesis kedua dibuktikan dengan mayoritas jawaban dari wisatawan

menjawab dengan sangat setuju dan setuju.

3. Kepuasan wisatawan merupakan factor yang memiliki dominasi terbesar

dalam pembentukan loyalitas. Hal  ini konsisten dengan jawaban kualitatif

wisatawan yang menjawab merasa sangat setuju dan setuju.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Citra tempat wisata perlu ditingkatkan kembali terutama kebersihan

lingkungan sekitar objek wisata dengan menyediakan tempat sampah yang
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cukup banyak disekitar tempat wisata dan papan himbawan (signed) agar

pengunjung membuang sampah ditempat yang telah disediakan. Selain itu

pengunjung dibiarkan beraktifitas dengan bebas tanpa diganggun dengan

penawaran sovenir oleh para pedagang disektar obyek wisata.

2. Pemda Kabupaten Pesawaran perlu merancang kegiatan promosi yang

lebih baik seperti pengadaan lomba memancing tingkat nasional maupun

internasional sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang

berkunjung ke Pulau Kelagian Balak dan Lunik. Hal lain yang perlu

diperhatikan adalah tetap menjaga kebersihan objek wisata baik pulaunya

maupun kebersihan laut serta mempertahankan keindahan alam sekitar

pulau.

3. Pemda Kabupaten Pesawaran perlu melestarikan alam sekitar Pulau

Kelagian Balak dan Lunik serta mempertahankan ekosistem lautnya agar

ikan dapat tersedia dengan cukup.
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