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Peluang dan tantangan atas permintaan wisatawan yang semakin meningkat 

terhadap kualitas obyek wisata membuat pemerintah dan pengelola pariwisata harus 

tanggap dalam memerhatikan kualitas obyek wisata seperti apa yang berpengaruh dalam 

memberikan kepuasan wisatawan. Literatur pariwisata menyebutkan variabel kualitas 

obyek wisata yang berdampak terhadap kepuasan wisatawan antara lain Atraksi, 

Fasilitas dan Pelayanan, Aksesibilitas, Citra Obyek Wisata, dan Harga. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas obyek wisata tersebut terhadap kepuasan 

wisatawan, serta implikasinya terhadap loyalitas wisatawan.  

Penelitian ini mengkhususkan kajian tentang wisatawan pada kawasan wisata 

unggulan provinsi Lampung berdasarkan program Visit Lampung Year Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, yaitu Anak Gunung Krakatau, Tanjung 

Setia, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan teknik Alokasi Proporsional 

berdasarkan perhitungan jumlah wisatawan di setiap obyek wisata, dengan metode 

Purposive Sampling yang mengkhususkan pada wisatawan yang sedang atau sudah 

pernah berkunjung ke kawasan obyek wisata unggulan provinsi Lampung dalam kurun 

waktu 2 tahun terakhir.  

Hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel Atraksi, Fasilitas dan Pelayanan, 

Aksesibilitas, Citra Obyek Wisata, dan Harga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan wisatawan dengan nilai koefisien regresi berganda tertinggi terdapat 



pada variabel Aksesibilitas yaitu 0.453 dan terendah 0.150 pada Harga. Lebih lanjut, 

variabel kepuasan wisatawan juga positif dan signifikan memiliki implikasi terhadap 

loyalitas wisatawan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.594. Hasil uji parsial (Uji 

T) dan uji simultan (Uji F) pada variabel kepuasan dan loyalitas pun bernilai 0.000 yang 

berarti bernilai signifikan baik, dengan koefisien determinasi (Adjusted R
2
) sebesar 

0.891 pada kepuasan wisatawan dan 0.353 pada loyalitas wisatawan, yang artinya 

variabel kualitas obyek wisata berpengaruhi 89% terhadap kepuasan wisatawan dan 

variabel kepuasan wisatawan berpengaruh 35% terhadap loyalitas wisatawan. 

Peningkatan indikator kualitas obyek wisata berupa aksesibilitas akan memberikan 

dampak paling besar terhadap kepuasan wisatawan berupa ketersediaan jalan dan 

kualitas jalan menuju obyek wisata, serta perbaikan dan peningkatan terhadap 

keberadaan transportasi umum dan petunjuk jalan pada kawasan obyek wisata unggulan 

provinsi Lampung.  

 

 

 

 


