
 

 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Pariwisata, sebagai suatu variabel pembangunan dalam suatu negara, merupakan 

sektor kompleks yang bersifat multidimensi baik fisik, individu, sosial, budaya, 

ekonomi, atau pun politik. Perkembangan zaman dan kehidupan dalam 

masyarakat dewasa ini telah membuat pariwisata berdiri sebagai sebuah industri 

besar yang bukan hanya sebagai alat pemenuhan atas kebutuhan manusia, namun 

juga sebagai alat penggerak perekonomian suatu daerah atau negara melalui 

peningkatan pendapatan berupa devisa, pendapatan nasional, pendapatan regional, 

atau pendapatan per kapita.  

Kepariwisataan terus tumbuh menjadi leading sector yang mampu mempercepat 

pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan 

penghasilan dan standar hidup, serta efek dominonya yang mampu menstimulasi 

sektor-sektor produktif lain seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, 

penginapan dan perhotelan, wisata kuliner, jasa transportasi, jasa pemandu wisata, 

dan berbagai sektor produksi lainnya. 

Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, merupakan negara kaya dilihat 

dari letaknya yang strategis membentang 6º LU – 11º LS dan 95º BT – 141º BT di 

sepanjang garis khatulistiwa sehingga menjadikannya sebagai sebuah negara 
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dengan sumber daya alam yang melimpah baik darat, udara, maupun perairan, 

serta keanekaragaman budaya bernilai tinggi dengan ribuan potensi wisata yang 

tersebar di seluruh daerah.  

Dalam perkembangan kepariwisataan di Indonesia, Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia mencatat bahwa grafik kunjungan wisatawan ke Indonesia 

pada awal masa orde baru hingga pertengahan dekade 1990-an terus menunjukkan 

peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Tetapi kondisi itu berubah 

ketika tahun 2001 dan 2002, pariwisata Indonesia dihancurkan oleh peristiwa bom 

yang menghancurkan jantung pariwisata Indonesia, Bali, yang kemudian dikenal 

dengan Tragedi Bom Bali I dan II. Akibat peristiwa tersebut, terjadi pembatalan 

perjalanan wisata ke Bali secara massive dari agen wisata di seluruh dunia, hingga 

pada puncaknya ketika muncul aksi travel warning dari berbagai negara di dunia 

yang melarang warganya berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut pada akhirnya 

menjadi sebab kunjungan wisata nasional tahun 2002 menurun drastis dan 

dinyatakan gagal mencapai target (Raharso, 2005). 

Belajar dari berbagai pengalaman dan peristiwa yang terjadi, Pariwisata Indonesia 

berusaha untuk bangkit dan berkembang kembali. Pemerintah bekerja sama 

dengan masyarakat, melakukan berbagai upaya memperbaiki infrastruktur dan 

merancang ulang program pengembangan kepariwisataan. Para pelaku wisata pun 

kembali bergairah untuk turut memperbaiki citra Indonesia di mata dunia dengan 

gencar berpromosi di berbagai acara, mengadakan event dan agenda besar 

berskala nasional dan internasional, serta mengikuti berbagai seminar tentang 

pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri.  
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Tahun 2008 menjadi langkah nyata pergerakan kepariwisataan di Indonesia. Pada 

tahun tersebut,  pemerintah Indonesia mencanangkan program Tahun Kunjungan 

Wisata Indonesia yang kemudian dikenal dengan program Visit Indonesia Year 

2008. Sebagai konsekuensi atas kebijakan otonomi daerah, daerah dituntut untuk 

menggali dan memanfaatkan segala potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki 

secara optimal untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah, baik 

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun potensi ekonomi 

lainnya, melalui keseragaman visi dan misi program tahun kunjungan wisata yang 

telah dicanangkan. Oleh karena itu kemudian muncul Visit Musi 2008 di Sumatera 

Selatan , Visit Kalbar 2010 di Kalimantan Barat, Visit Banda Aceh 2011 di 

Nangroe Aceh Darrusalam, Visit Jateng 2013 di Jawa Tengah, serta program 

serupa lainnya di seluruh provinsi di Indonesia.  

Provinsi Lampung, sebagai sebuah provinsi yang terletak di ujung pulau 

Sumatera, dengan julukan the gate of sumatera-nya pun turut berkontribusi dalam 

mendukung program pemerintah ini sebagai suatu upaya peningkatan kunjungan 

wisatawan ke provinsi Lampung dengan mengadakan Visit Lampung Year 2009.  

Pengelola pariwisata pemerintah daerah, dalam hal ini berada di bawah wewenang 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, bertanggungjawab terhadap 

perencanaan, pengembangan, serta peraturan pengadaan pembinaan dan rencana-

rencana strategis untuk menghadapi perubahan yang terjadi di dunia pariwisata 

dan pemasarannya dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan baik lokal, 

domestik, maupun mancanegara ke provinsi Lampung terkait program Visit 

Lampung  Year. 
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Visit Lampung Year diluncurkan pada perayaan festival akbar provinsi Lampung, 

yaitu Festival Krakatau, Agustus 2009. Pada peluncuran program promosi yang 

bertemakan enjoy the scenery, meet the people, feel the hospitality, and be your 

second home tersebut, pemerintah provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur 

Lampung, Drs. Sjachroedin Z.P., S.H., menetapkan 5 (lima) Kawasan Obyek 

Wisata Unggulan yang menjadi fokus pengembangan utama kawasan obyek 

wisata yang ada di provinsi Lampung, antara lain :  

1) Kawasan Obyek Wisata Gunung Anak Krakatau, Lampung Selatan. 

2) Kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Setia, Lampung Barat. 

3) Kawasan Obyek Wisata Teluk Kiluan, Tanggamus. 

4) Kawasan Obyek Wisata Pusat Pelatihan Gajah dan Taman Nasional Way 

Kambas, Lampung Timur.
 
 

5) Kawasan Obyek Wisata Hutan Lindung Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan, Lampung Barat dan Tanggamus. 

Pada peluncuruan Visit Lampung year tersebut, pemerintah provinsi Lampung 

menargetkan pencapaian 2 juta kunjungan wisatawan sampai dengan tahun 2010. 

Berikut tabel pertumbuhan kunjungan wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara yang berkunjung ke provinsi Lampung dalam kurun waktu 10 tahun 

terakhir. 
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Tabel 1.1.  Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung selama 11 Tahun 

Terakhir (2001-2011) 

TAHUN WISATAWAN 

NUSANTARA 

WISATAWAN 

MANCANEGARA 

TOTAL 

(orang) 

Peningkatan 

(%) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

407,239 

430,536 

510,387 

577,804 

689,112 

843,768 

1,176,581 

1,448,059 

1,982,910 

2,136,103 

2,334,789 

10,418 

5,942 

3,626 

3,682 

5,424 

6,893 

8,893 

10,028 

36,942 

37,503 

38,876 

417,657 

436,478 

514,013 

581,486 

694,536 

850,661 

1,185,474 

1,458,087 

2,019,852 

2,173,606 

2,373,665 

- 

4,5 

17,8 

13,1 

19,4 

22,5 

39,4 

23 

38,5 

7,6 

9,2 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung,2012 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kunjungan secara total 

keseluruhan wisatawan yang berkunjung ke provinsi Lampung setiap tahunnya. 

Peningkatan ini menjadi catatan tersendiri bagi pertumbuhan pariwisata di 

provinsi Lampung yang semakin tahun semakin menjadi perhatian masyarakat 

baik lokal, nasional, maupun mancanegara. Lampung menjadi pembicaraan 

hangat bagi para pelaku pariwisata nasional dan internasional serta pemerintah 

dan para investor bisnis terutama sejak rencana pembangunan Jembatan Selat 

Sunda yang masih dalam proses. Kelak arus pertumbuhan pariwisata di provinsi 

Lampung akan semakin tumbuh bahkan tidak terbendung akibat para travel agent 

yang berlomba-lomba mempromosikan provinsi Lampung, selain dalam hal ini 

promosi yang dilakukan pemerintah.  
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Untuk memanfaatkan peluang dan tantangan tersebut, dilakukan perubahan peran 

pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan 

sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan pada tugas-tugas 

pemerintah sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh swasta 

dapat berkembang lebih pesat serta menciptakan iklim yang nyaman agar para 

pelaku kegiatan kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan 

efektif (Komarlina, 2009).  

Pemerintah provinsi Lampung dan para pelaku pariwisata melalui program 

promosi Visit Lampung Year harus memerhatikan kualitas obyek wisata yang 

terdapat pada kawasan wisata unggulan tersebut agar dapat bersinergi dengan 

tujuan kepariwisataan Lampung, yaitu bukan hanya meningkatkan jumlah 

wisatawan yang berkunjung melalui kegiatan promosi yang dilakukan, namun 

juga mempertahankan wisatawan yang sudah atau pernah berkunjung agar tetap 

menjadikan Lampung sebagai destinasi alternatif pilihan utama, dengan cara 

memberikan pelayanan yang prima dan pengalaman pariwisata yang baik sesuai 

yang dijanjikan pada jargon promosi pariwisata, sehingga dapat memberikan 

dampak positif bagi daerah melalui tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai 

bentuk dari kepuasan yang dirasakan oleh wisatawan.   

Kepuasan wisatawan menjadi hal yang perlu dikaji sebagai solusi jawaban atas 

permasalahan pariwisata demi mencapai pelayanan prima dalam industri jasa 

pariwisata. Faktor-faktor yang dapat membuat wisatawan puas harus diketahui 

oleh pemerintah dan pelaku pariwisata provinsi Lampung. Apabila faktor 

wisatawan ini diabaikan, bukan kesuksesan promosi pariwisata yang akan terjadi, 
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melainkan kegagalan. Kalau pun ada komitmen dari sebuah manajemen pengelola 

untuk mengedepankan kebutuhan wisatawan, hal tersebut sebatas komitmen. 

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara apa yang diinginkan wisatawan dengan apa 

yang diberikan oleh organisasi (Parasuraman, et al, 1996).  

Banyak kasus terjadi ketika suatu obyek wisata dengan potensi yang baik namun 

tidak memberikan pelayanan baik dan ketersediaan fasilitas dan sarana yang 

memadai bagi para wisatawannya, yang pada akhirnya membuat wisatawan 

tersebut enggan untuk melakukan kunjungan kembali bahkan secara lebih jauh 

memberikan citra buruk bagi obyek wisata yang berimbas pada penurunan jumlah 

kunjungan wisatawan. Untuk merespon situasi ini, jawabannya adalah “delivering 

superior customer value & satisfaction” atau memberikan nilai tambah dan 

kepuasan bagi konsumen (Kotler, 2000). 

Dalam konteks kepuasan wisatawan, harapan wisatawan (tourist expectation) 

memainkan peranan penting sebagai standar perbandingan dalam mengevaluasi 

kepuasan wisatawan. Tjiptono dan Chandra (2005) mengemukakan bahwa 

harapan adalah keyakinan, kepercayaan invidual sebelumnya, mengenai apa yang 

seharusnya terjadi pada situasi tertentu. Harapan pelanggan merupakan keyakinan 

pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk, yang dijadikan standar 

atau acuan dalam menilai kinerja produk bersangkutan (Olson dan Dover dalam 

Zeithaml, et.al., 2006).  

Namun kepuasan wisatawan ternyata belum juga cukup. Prahalad dan Hamel 

menyatakan bahwa setiap organisasi sudah selayaknya memfokuskan pada 

kesempatan untuk berkompetisi di masa yang akan datang (Reichheld, 1996, 
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dalam Raharso, 2005). Caranya adalah dengan memperoleh pelanggan yang loyal 

(Seybold, 2001, dalam Raharso, 2005). Banyak kajian penelitian yang meneliti 

dan menganalisis tentang kepuasan wisatawan sebagai anticedent yang 

berpengaruh terhadap loyalitas wisatawan (Som, Marzuki, & Jusoh, 2011) 

Meskipun studi tentang loyalitas konsumen telah ditunjukkan dalam literatur 

pemasaran sebagai salah satu kekuatan pendorong utama di era pemasaran baru 

(Brodie et al., 1997), analisis dan eksplorasi konsep ini relatif baru dalam 

penelitian pariwisata. Beberapa penelitian mengakui bahwa memahami faktor-

faktor yang meningkatkan loyalitas wisatawan adalah informasi berharga bagi 

pemasar pariwisata dan manajer (Flavianus et al., 2001). Banyak tujuan 

bergantung kuat pada kunjungan ulang karena lebih murah untuk 

mempertahankan wisatawan dari pada menarik yang baru (Um et al., 2006). 

Selain itu, Baker dan Crompton (2000) menunjukkan bahwa hubungan kuat antara 

loyalitas konsumen dan keuntungan adalah realitas dalam industri pariwisata. 

Tujuan loyalitas wisatawan telah disorot sebagai salah satu mata pelajaran yang 

paling penting dalam penelitian pariwisata. Dalam banyak penelitian, kunjungan 

kembali dan kata-kata positif dari rekomendasi (word of mouth) dicatat sebagai 

indikator loyalitas (Yoon & Uysal, 2005; Chi dan Qu, 2008). Beberapa studi telah 

berusaha untuk mengidentifikasi antiseden utama kunjungan kembali (revisit 

intention) adalah termasuk antara lain sikap kepuasan (Petrick dkk, 2001; Kozak, 

2001), pencarian (Jang & Feng, 2007), citra destinasi (Chi & QU, 2008) , motivasi 

dan kepuasan (Yoon & Usal, 2005), keamanan (Chen & Gursoy, 2001), kepuasan 

keseluruhan (Campo-Martinez et al 2010), perbedaan budaya (Chen & Gursoy, 
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2001),  nilai yang dirasakan (Petrick dkk., 2001), pengalaman liburan masa lalu 

(Kozak, 2001), dan sejenisnya.  

Menyadari bahwa segala bentuk loyalitas wisatawan tersebut berasal dari 

kepuasan wisatawan, dan kepuasan itu berasal dari kualitas jasa pariwisata yang 

ada pada obyek wisata, maka mengetahui kualitas jasa pariwisata yang dapat 

memenuhi harapan atau ekspektasi pelanggan, itu lah jawabannya.  

Kajian tentang variabel penentu kualitas jasa pariwisata memang tidak sebanyak 

pembahasan pada kualitas jasa perusahaan, di mana kualitas jasa perusahaan dapat 

diukur melalui sebuah dimensi kepuasan berupa Tangible, Emphaty, 

Responsiveness, Responsibility, dan Assurance (Parasuraman).  

Dalam industri jasa pariwisata, variabel penentu kualitas obyek wisata 

diklasifikasikan secara seksama melalui turunan dari bauran pemasaran 7 P 

(Product, Price, Promotion, Place, People, Physical Evidence, dan Process) 

menjadi sebuah variabel penentu kualitas jasa pariwisata berupa Atraksi (Product, 

Promotion, dan Place), Fasilitas dan Pelayanan (People dan Physical Evidence), 

Aksesibilitas (Process dan Physical Evidenve), Citra Obyek Wisata (People dan 

Physical Evidence), serta Harga (Price) (Yoeti, 2003).  

Sehingga jelas bahwa variabel kualitas jasa pariwisata tersebut masih merupakan 

penjabaran atas bauran pemasaran pada industri jasa sebagai upaya memuaskan 

konsumen. Harapannya adalah, dengan  memerhatikan kualitas obyek wisata, 

dapat  diketahui indikator mana yang sudah baik dan patut dipertahankan, serta 

indikator apa yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan demi mencapai 

kepuasan wisatawan pada kawasan wisata unggulan Lampung. 
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Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, penelitian ini membahas 

tentang kualitas obyek wisata seperti apa yang dapat memberikan pengaruh 

kepada kepuasan wisatawan di kawasan wisata unggulan provinsi Lampung, serta 

apakah kepuasan wisatawan tersebut memiliki implikasi terhadap loyalitas 

wisatawan yang pernah berkunjung ke obyek wisata tersebut, dengan judul 

penelitian: “Analisis Pengaruh Kualitas Obyek Wisata Terhadap Kepuasan 

Wisatawan Dan Implikasinya Terhadap Loyalitas Wisatawan (Studi 

Penelitian Pada Kawasan Obyek Wisata Unggulan Berdasarkan Program Promosi 

Visit Lampung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung)”.   

1.2 Permasalahan  

Program pengembangan kepariwisataan telah menjadi tujuan utama dari 

pemerintah Indonesia yang dimandatkan kepada Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia secara keseluruhan, serta Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata untuk aktif berkomitmen dan berperan meningkatkan kunjungan 

wisatawan di daerahnya masing-masing.  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, dalam mencapai target 

kunjungan wisatawan tersebut, melakukan berbagai macam pembenahan dan 

persiapan terhadap 5 (lima) Kawasan Obyek Wisata Unggulan berdasarkan 

program Visit Lampung Year. Namun, hakikat yang diharapkan adalah, program 

tersebut bukan hanya menjadi sekedar program promosi yang dicanangkan oleh 

pemerintah dalam keinginan meningkatkan kunjungan wisatawan, namun juga 

diikuti oleh perbaikan dan peningkatan berbagai macam kualitas berupa fasilitas, 
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sarana dan prasarana yang memadai untuk para wisatawan terhadap obyek wisata 

yang menjadi dipromosikan.  

Oleh karena itulah, faktor-faktor yang ada dalam kualitas obyek wisata harus 

diperhatikan oleh pemerintah khususnya pada obyek wisata unggulan untuk dapat 

menciptakan kepuasan wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada loyalitas 

wisatawan. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan pengalaman wisata yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wisatawan, sehingga bukan hanya 

kepuasan yang didapatkan, namun juga efek jangka panjang terhadap 

keberlangsungan obyek wisata yang dikembangkan.  

Banyak faktor yang menjadi indikator kualitas obyek wisata agar dapat 

memberikan kepuasan bagi wisatawan yang menikmati obyek wisata. Penetapan 

indikator berdasarkan literatur pariwisata yang benar menjadi acuan untuk dapat 

menentukan faktor apa yang paling berpengaruh dalam kualitas obyek wisata 

sehingga pengelola obyek wisata dan pemerintah dapat dengan efektif dan efisien 

menentukan  strategi pengembangan pariwisata yang bertujuan menciptakan 

kepuasan wisatawan yang pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan jumlah 

wisatawan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini 

adalah : Apakah kualitas obyek wisata memberikan pengaruh kepada 

kepuasan wisatawan, serta apakah kepuasan tersebut berdampak terhadap 

loyalitas wisatawan dalam melakukan kunjungan kembali (revisit intention) 

dan atau rekomendasi (recommendation) pada kawasan wisata unggulan 

provinsi Lampung. 



12 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kualitas obyek wisata terhadap kepuasan 

wisatawan atas kawasan obyek wisata unggulan provinsi Lampung.  

2. Mengetahui pengaruh kepuasan wisatawan terhadap loyalitas 

wisatawan atas kawasan obyek wisata unggulan provinsi Lampung.  

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah daerah dalam hal ini 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dalam 

melakukan kebijakan dan program pembenahan serta pengembangan 

kepariwisataan yang tepat, efektif, dan efisien melalui masukan-

masukan positif yang dapat berkontribusi meningkatkan 

pembangunan pariwisata khususnya di kawasan obyek wisata 

unggulan provinsi Lampung agar dapat terus membenahi kualitas 

yang ada dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung.  

2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kajian kualitas obyek 

wisata dan kepuasan wisatawan serta loyalitas wisatawan.  

3. Sebagai bahan pembelajaran terhadap disiplin ilmu manajemen 

ekonomi dan bisnis pada konsentrasi manajemen pemasaran 

khususnya pariwisata. 
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1.4 Kerangka Berpikir 

Kepuasan selalu dianggap penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Seiring 

berjalannya waktu dan berkembangnya penelitian yang dilakukan, pengukuran 

dalam mempelajari kepuasan telah bergerak menuju konsep loyalitas. Hal ini 

memungkinkan prediksi yang lebih baik dari perilaku konsumen yang merupakan 

kunci untuk kelangsungan bisnis (Chi, C. & Qu, H, 2008).  

Studi terdahulu menunjukkan bahwa persepsi kualitas pelayanan dan nilai 

mempengaruhi kepuasan, dan kepuasan selanjutnya mempengaruhi loyalitas dan 

pasca-perilaku (Oliver, 1980; Cronin & Taylor, 1992; Fornell, 1992; Anderson & 

Sullivan, 1993; Tam, 2000; Bignie, Sanchez & Sanchez, 2001; Petrick & 

Backman, 2002; Chen & Tsai, 2007; Chen, 2008; De Rojas & Camarero, 2008). 

Sebagai contoh, wisatawan yang puas mengunjungi obyek wisata bukan tidak 

mungkin akan mengunjungi suatu obyek wisata untuk kedua kalinya dan atau 

merekomendasikannya kepada orang lain. Di sisi lain, wisatawan yang tidak puas 

mungkin tidak akan kembali ke tujuan atau obyek wisata yang sama dan tidak 

akan merekomendasikannya kepada wisatawan lain, bahkan bukan tidak mungkin 

memberikan citra buruk akibat pengalaman buruk yang didapat. (Reisinger, Y. & 

Turner, L. W, 2003).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian tentang kepuasan dan loyalitas 

wisatawan ini mengusulkan sebagai model yang paling umum ditunjukkan pada 

Gambar 1.1 berikut ini.  
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2.  

 

 

Gambar 1.1: kualitas – kepuasan – loyalitas model (diadaptasi dari Chi & 

Qu, 2008; Wnag & Hsu, 2010; Valle et al, 2006.) 

 

Mengukur kualitas penilaian jasa dalam dunia pariwisata berbeda dengan kualitas 

jasa pada perusahaan. Dalam kualitas jasa perusahaan, terdapat lima (5) dimensi 

yang dirancang untuk mengukur kualitas pelayanan bagi perusahaan yang 

didasarkan pada perbedaan antara nilai harapan dengan nilai kinerja yang 

dirasakan oleh konsumen (Parasuraman, et,al, 1988, dalam Tjiptono dan Chandra, 

2005), yaitu Tangible (Kemampuan Fisik), Emphaty (Perhatian), Responsive 

(Daya Tanggap), Reliability (Kehandalan), dan Assurance (Jaminan).  

Dalam kajian literatur kepariwisataan, terdapat beberapa pendapat mengenai 

kumpulan produk yang dihasilkan oleh bermacam-macam perusahaan di mana 

fungsi dan bentuk pelayanannya berbeda satu dengan yang lainnya. Produk 

Pariwisata (Tourism Product) dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari Tourist 

Attraction dan Tourist Industry (Weaver David, Martin Oppermann, 2000). 

Tourist Attraction adalah keistimewaan yang umum dan spesifik dari suatu tujuan 

obyek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Tourist Attraction 

meliputi Natural, seperti keindahan alam, pantai, pegunungan, goa, dan juga 

Cultural, seperti museum, bangunan tua, monumen peninggalan sejarah, dan lain-

lain. Sedangkan Tourist Industry merupakan kegiatan bisnis yang menyediakan 

Destination image as 

perceived quality of 

destination 

Intentional 

Loyalty 

Tourist 

Satisfaction 
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barang-barang dan jasa secara keseluruhan atau sebagian besar untuk konsumsi 

wisatawan. Tourist Industry meliputi Travel Agency, Transportation, 

Accomodation, Food and Beverage Outlets, Tour Operator, dan Merchandise.  

Travel Agency adalah kegiatan bisnis yang menyediakan jasa perjalanan eceran ke 

pelanggan atas nama sektor industri pariwisata yang lain. Transportation adalah 

bisnis yang melibatkan transportasi dari wisatawan dengan kapal terbang, jalan, 

rel, atau air. Accommodation adalah fasilitas yang digunakan wisatawan untuk 

tinggal sementara di daerah tujuan wisata. Food and Beverage Outlets adalah 

fasilitas yang disediakan restoran atau tempat makan berupa makanan dan 

minuman. Tour Operator adalah penyedia paket layanan untuk wisatawan yang 

meliputi kombinasi dari akomodasi, transportasi, restoran, atraksi, dan lain-lain. 

Merchandise adalah barang dagangan yang berhubungan dengan pariwisata dan 

dapat dibeli di daerah tujuan. Misalnya souvenir, barang bebas bea, buku petunjuk 

pariwisata, dan lain sebagainya. 

Goeldner et.al (2000) mengemukakan produk pariwisata dengan istilah The 

Operating Sectors of  The Tourism Industry atau “Seperangkat Sektor Industri 

Pariwisata” yang meliputi Transportation Sectors berupa darat, laut, dan udara; 

Accomodation Sectors berupa hotel, motel, apartement, villa, penginapan; Food 

Service Sectors berupa restoran, rumah makan, fast food; Attraction Sectors 

berupa museum, pegunungan, pemandangan, pantai; Event Sectors berupa 

festival, pertandingan olahraga, dan lain-lain; Entertainment Sectors berupa 

hiburan; Travel Trade Sectors dan Tourism Service berupa Retail Travel Agent 

dan Wholesale Tour Operator, Retail Service, Financial Service, Specialized 

Consulting Service, dan Tourism Educators (Goeldner et,al 2000). 
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Yoeti (2003), dalam Tours and Travel Marketing, mengemukakan 5 (lima) 

komponen utama total produk industri pariwisata yang dapat dijadikan faktor-

faktor penentu kualitas obyek wisata, yang digunakan dalam penelitian yang 

dilakukan Komarlina (2009) tentang faktor penentu kualitas obyek wisata, yaitu :  

1. Destination Attraction (Atraksi) 

Adalah suatu daya tarik obyek atau daerah tujuan wisata yang menjadi 

motivasi bagi wisatawan untuk memilih suatu obyek wisata berdasarkan 

faktor-faktor antara lain sebagai berikut : 

a. Natural Attraction : Landscape, Seascape, Beaches, Climate, and Other 

Geographical Features of Destinations.  

b. Building Attraction :  Building and Tourist Infrastructure, Including 

Historic and Modern Architecture, Monuments, Parks and Gardens, 

Industrial Archeology, Specialty Shop. 

c. Culture Attractions : History and Folklore, Religion and Art, Teathre. 

d. Social Attraction : Language, Way of life of Resident Population. 

2. Destination Facilities and Service (Fasilitas dan Pelayanan) 

Semua fasilitas yang fungsinya memenuhi kebutuhan wisatawan yang tinggal 

untuk sementara waktu di daerah tujuan obyek wisata yang dikunjunginya, 

antara lain : a) Accommodation, b) Restaurant, c) Transportation, d) Sport 

and Activity, e) Other Facilitiy, f) Retail Outlet, g) Other Service. 

3. Accessibility of Destination (Aksesibilitas) 

Unsur atau faktor-faktor kemudahan yang disediakan bagi wisatawan untuk 

berkunjung dan untuk itu mereka harus membayar dengan suatu harga yang 
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tertentu. Faktor tersebut diantaranya : a) Infrastructures, b) Equipments, c) 

Operation Factors, d) Government Retransgulations. 

4. Image and Perception of the Destination (Citra Obyek Wisata)  

Image bagi suatu daerah tujuan obyek wisata sangat dipengaruhi oleh 

bermacam produk wisata yang tersedia di daerah obyek wisata yang 

bersangkutan. Image yang dimiliki oleh suatu obyek wisata sangat 

mempengaruhi calon wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. 

Misalnya image provinsi Bali  sebagai Pulau Dewata, atau Jepang sebagai 

Negeri Matahari Terbit atau Negeri Sakura yang mengagumkan. 

5. Price of the Costumer (Harga) 

Harga atau biaya untuk perjalanan wisata relatif cukup besar.  Orang tidak 

akan membelanjakan uangnya untuk perjalanan wisata bila kebutuhan rumah 

tangga dan pendidikan keluarga belum terpenuhi. Dengan kata lain, orang 

yang melakukan perjalanan wisata adalah orang yang memiliki uang lebih 

yang tidak akan memengaruhi kehidupan rumah tangganya. 

Dari beberapa komponen produk industri pariwisata di atas, ternyata banyak 

kesamaan dalam hal mengukur faktor kualitas kepuasan wisatawannya. Oleh 

karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji faktor-faktor penentu kualitas 

obyek wisata melalui variabel Attraction (Atraksi), Facilities and Services 

(Fasilitas dan Pelayanan), Accessibility (Aksesibilitas), Image and Perception of 

Destination (Citra Obyek Wisata), dan Price of the Costumer (Harga) yang 

apabila dikombinasikan dengan baik bukan hanya dapat memberikan kepuasan 

wisatawan, namun juga berpengaruh terhadap loyalitas wisatawan dalam hal 

rekomendasi dan kunjungan kembali. 
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Maka keseluruhan kerangka berpikir yang telah dijelaskan di atas dirangkai dalam 

sebuah paradigma penelitian yang menjadi konsep dasar pada penelitian ini, 

seperti ditunjukan pada Gambar 1.2 berikut ini. 
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Gambar 1.2: Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Wisatawan 

(Y1) 

 

Loyalitas 

Wisatawan 

(Y2) 

a) Rekomendasi 

b) Kunjungan 

Kembali 



19 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Kualitas Obyek Wisata dengan variabel Atraksi, Fasilitas dan Pelayanan, 

Aksesibilitas, Citra Obyek Wisata, dan Harga berpengaruh terhadap 

Kepuasan Wisatawan pada kawasan obyek wisata unggulan provinsi 

Lampung.  

2. Kepuasan Wisatawan berpengaruh terhadap Loyalitas Wisatawan dalam 

niat untuk mengunjungi kembali (revisit intention) atau niat untuk 

melakukan rekomendasi (recommendation) pada kawasan obyek wisata 

unggulan provinsi Lampung.  

 


