
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1   Kajian Tentang Pariwisata 

Pengertian tentang pariwisata dan wisatawan timbul di Perancis pada akhir abad 

ke-17. Tahun 1972 Maurice Menerbitkan buku petunjuk “The True Quide For 

Foreigners Travelling in France to Appriciate its Beealities, Learn the language 

and take exercise”. Dalam buku ini disebutkan dua perjalanan yaitu perjalanan 

besar dan kecil (grand tour dan perit tour). Sekitar pertengahan abad ke-19, 

jumlah orang yang berwisata masih terbatas karena butuh waktu lama dan biaya 

besar, keamanan kurang terjamin, dan sarananya masih sederhana. Tetapi sesudah 

revolusi industri keadaan itu berubah, tidak hanya golongan elite saja yang bisa 

berpariwisata tapi kelas menengah juga. Hal ini ditunjang juga oleh adanya kereta 

api. Pada abad ke-20 terutama setelah perang dunia II, kemajuan teknik produksi 

dan teknik penerbangan menimbulkan peledakan pariwisata. Perkembangan 

terakhir dalam pariwisata adalah munculnya perjalanan paket (package tour). 

Dari segi etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri 

dari dua suku kata, yaitu “pari” yang berarti berkeliling, berputar-putar, berkali-

kali, dari dan ke; serta kata “wisata” yang berarti berpergian, perjalanan, yang 

dalam hal ini bersinonim dengan kata travel. Dengan demikian pengertian 

pariwisata secara etimologi yaitu perjalanan berkeliling ataupun perjalanan yang 
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dilakukan berkali-kali, berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain ataupun 

suatu perjalanan yang sempurna.  

Ada banyak ahli yang mendefinisikan konsep dari pariwisata. Berikut rangkuman 

dari beberapa literatur yang membahas tentang kepariwisataan yang memberikan 

definisi pariwisata.  

1. Pengertian pariwisata secara umum 

Merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara 

waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan 

meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan 

maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi 

semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 

2. Pengertian pariwisata secara teknis 

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok 

dalam wilayah negara sendiri maupun negara lain dengan menggunakan 

kemudahan jasa atau pelayanan dan faktor-faktor penunjang serta 

kemudahan-kemudahan lainnya yang diadakan oleh pemerintah, dunia 

usaha dan masyarakat agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. 

3. Pariwisata menurut Salah Wahab (dalam Yoeti, 1982:107) 

“ A proposeful human activity that serve as a link between people either 

within one some country or beyond the geographical limits or state. It 

involves the temporary displacement of people to other region, country, 

for the satisfaction of varied needs other than exciting a renumareted 

function ”. 

 



22 

 

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar 

mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu 

negara untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan 

apa yang dialaminya dimana ia berasal.  

4. Pariwisata menurut Krapt dan Hunziker (dalam Yoeti, 1996:112) 

Pariwisata adalah keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan perjalanan dan 

pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, 

asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh 

penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara. 

5. UU RI tentang kepariwisataan No 10 Tahun 2009  

Merumuskan pariwisata sebagai sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang 

terkait di bidang tersebut yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan 

atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta 

bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik sebuah obyek 

atau destinasi wisata.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah 

berbagai macam fenomena yang ditimbulkan akibat dari perpindahan orang-orang 

dari satu tempat yang merupakan asalnya ke tempat yang lain yang bukan tempat 

asalnya untuk kegiatan bersenang-senang, tidak mencari nafkah, bekerja, maupun 

menetap.   
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2.1.2.   Jenis dan Sifat Pariwisata 

Tujuan dari wisatawan melakukan perjalanan mempengaruhi dan menentukan 

jenis pariwisata yang memungkinkan untuk dikembangkan di daerah tujuan 

wisata yang nantinya akan menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Menurut 

Spillane terdapat beberapa jenis pariwisata, yaitu:  

a) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism) 

 Jenis pariwisata ini menyangkut banyak unsur yang bersifat berbeda dari 

utility pleasure yang berbeda sesuai karakter, cita rasa, latar belakang 

kehidupan, dan temperamen individu. Jenis pariwisata ini dilakukan oleh 

orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur mencari udara 

segar yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati 

hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan, dan sebagainya.  

b) Pariwisata untuk rekreasi (Recreation Tourism) 

 Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan 

hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran 

jasmani dan rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahannya. 

c) Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism) 

 Jenis pariwisata ini ditandai oleh rangkaian motivasi seperti keinginan 

untuk belajar di pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-

istiadat, cara hidup masyarakat negara lain, mengunjungi peninggalan 

sejarah, peninggalan peradaban masa lalu dan penemuan besar masa kini, 

pusat-pusat kesenian dan keagamaan, serta mengikuti festival seni musik, 

film, teater, tarian, dan sebagainya. 
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d) Pariwisata untuk olahraga (Sport Tourism) 

 Pariwisata olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan 

mempraktikannya sendiri, seperti pendakian gunung, berburu, memancing, 

dan sebagainya. Untuk mengunjungi tempat wisata yang menyediakan 

tempat pariwisata untuk olahraga ini.  

e) Pariwisata untuk konvensi (Convention Tourism) 

 Jenis pariwisata ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan menjadi 

penting dalam sumbangan devisa negara. Banyak negara yang mulai 

tertarik dan menggarap pariwisata ini dengan banyaknya hotel dan 

bangunan khusus untuk menunjang convention tourism.  

Industri pariwisata memiliki sifat khusus. Menururt Spillane (1989), sifat tersebut 

adalah :  

a) Produk wisata tidak dapat dipindahkan karena orang tidak dapat membawa 

produk wisata pada wisatawan, tetapi wisatawan itu sendiri yang harus 

mengunjungi, mengalami dan datang menikmati produk wisata tersebut. 

b) Produk dan konsumsi terjadi pada waktu yang bersamaan. Tanpa 

wisatawan yang sedang menggunakan jasa wisata itu tidak akan terjadi 

kegiatan produksi wisata. 

c) Pariwisata tidak mempunyai standar ukuran yang obyektif karena 

pariwisata memiliki berbagai ragam jenis pariwisata. 

d) Wisatawan tidak dapat mencicipi, mengetahui, ataupun menguji produk itu 

sebelumnya karena wisatawan hanya melihat dari brosur ataupun alat 

promosi lainnya. 
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e) Produk wisata mengandung resiko tinggi karena memerlukan modal besar, 

sedangkan permintaannya sangat peka dan rentan terhadap situasi 

ekonomi, politik, sikap masyarakat, kesenangan wisata dan sebagainya.  

 

2.1.3 Komponen Produk Wisata 

Produk wisata merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait, yaitu 

jasa yang dihasilkan berbagai perusahaan (segi ekonomis), jasa masyarakat (segi 

sosial/psikologis) dan jasa alam.  

a) Jasa yang dihasilkan perusahaan antara lain jasa angkutan, penginapan, 

pelayanan makan minum, jasa tur, dan sebagainya. 

b) Jasa yang disediakan masyarakat dan pemerintah antara lain berbagai 

prasarana umum, kemudahan, keramah-tamahan, adat-istiadat, seni 

budaya, dan sebagainya. 

c) Jasa yang disediakan alam antara lain: pemandangan alam, pegunungan, 

pantai, gua alam, taman laut, dan sebagainya. 

Suwantoro (1997) mengemukakan bahwa produk wisata juga merupakan 

gabungan dari berbagai komponen, antara lain:  

a) Atraksi, yaitu salah satu dimensi yang memiliki karakteristik yang unik, 

karena seringkali hanya terjadi atau dapat dinikmati pada kawasan tertentu 

dan pada masa atau waktu tertentu. Atraksi dapat berdasarkan sumberdaya 

alam, budaya, etnisitas atau hiburan. Kepariwisataan alam sangat 

ditentukan oleh keberadaan perilaku dan sifat objek dan daya tarik alam. 

Atraksi alam dapat dilakukan di objek tertentu di kawasan wisata alam 

berupa gunung, pantai, sungai, hutan, lembah, gua, hutan, air terjun. 
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b) Fasilitas, yaitu sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang 

mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan 

wisata, seperti: jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan 

lain sebagainya. 

c) Aksesibilitas, merupakan salah satu aspek penting yang mendukung 

pengembangan pariwisata, yaitu terbukanya akses untuk mencapai suatu 

obyek wisata. Namun ada beberapa wisata alam yang hubungan ini tidak 

terlalu signifikan, bahkan untuk kepariwisataan alam tertentu 

keterjangkauan yang terlalu tinggi dapat mengancam kelestarian suatu 

kawasan wisata. Aspek tingkat pengalaman menjadi sangat penting dalam 

pengembangan pariwisata alam. Perjalanan berwisata alam ke wilayah 

terpencil dengan aksesibilitas rendah, menghasilkan perjalanan dengan 

tingkat pengalaman dan kepuasan tinggi (Fandeli,dkk, 2000).  

2.1.4 Obyek Wisata  

Objek wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Di 

mana pada suatu objek wisata, selalu terdapat daya tarik yang dapat dipromosikan 

kepada wisatawan. Peranan obyek dan daya tarik wisata pun turut dapat 

menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa 

sebagai aset yang dapat dijual kepada wisatawan. 

Objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya 

yang memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi ataupun dinikmati oleh 

wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik wisata atau 

menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.  
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Menurut UU No. 9 Tahun 1990 Bab III Pasal IV tentang kepariwisataan 

menjelaskan perbedaan antara objek dan daya tarik wisata adalah : 

1 Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 

berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, 

panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta 

binatang-binatang langka. 

2 Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, 

peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian 

(wisata agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan 

tempat hiburan lainnya. 

3 Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, 

industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-

tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain. 

4 Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

terkait di bidang tersebut. Dengan demikian pariwisata meliputi : 

a) Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. 

b) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, seperti : kawasan wisata, 

taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah (candi, makam), 

museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat. 

Dan yang bersifat alamiah, seperti : keindahan alam, gunung berapi, 

danau, pantai dan sebagainya. 
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Dalam kepariwisataan, faktor manfaat dan kepuasan wisatawan berkaitan dengan 

Tourism Resourch (Atraksi Wisata)  dan Tourist Service (Pelayanan Pariwisata). 

Tourist Resourch (Atraksi Wisata) adalah segala sesuatu yang ada di daerah 

tujuan wisata yang mempunyai daya tarik tersendiri yang mampu mengajak 

wisatawan berkunjung. Hal-hal yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung 

ke daerah tujuan wisata antara lain : 

1 Natural Amenities, adalah benda-benda yang sudah tersedia dan sudah ada 

di alam. Contoh; iklim, bentuk tanah, pemandangan alam, flora dan fauna, 

dan lain-lain. 

2 Man Made Supply, adalah hasil karya manusia seperti benda-benda 

bersejarah, kebudayaan, dan religi. 

3 Way of Life, adalah tata cara hidup tradisional, kebiasaan hidup, adat-

istiadat seperti pembakaran mayat di Bali, upacara sekaten di Jogjakarta. 

4 Culture, adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di 

daerah objek wisata. 

Tourist Service (Pelayanan Pariwisata) adalah segala fasilitas yang digunakan dan 

aktifitas yang dilakukan dimana pengadaannya disediakan oleh perusahaan lain 

secara komersial. Untuk dapat menjadi suatu daerah tujuan wisata yang baik maka 

kita harus mengembangkan tiga hal yaitu: 

1 Something to see, adalah segala sesuatu yang menarik untuk dilihat. 

2 Something to buy, adalah segala sesuatu yang menarik atau mempunyai 

ciri khas tersendiri untuk dibeli. 

3 Something to do, yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat 

tersebut. 
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Ketiga hal itu merupakan unsur-unsur yang kuat untuk suatu daerah tujuan wisata 

sedangkan untuk pengembangan suatu daerah tujuan wisata ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan antara lain: 

1 Harus mampu bersaing dengan objek wisata yang ada di daerah lain. 

2 Memiliki sarana pendukung yang memiliki ciri khas tersendiri. 

3 Harus tetap tidak berubah dan tidak berpindah-pindah kecuali di bidang 

pembangunan dan pengembangan. 

4 Harus menarik. 

Dari berbagai kajian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek wisata adalah 

segala sesuatu yang memiliki daya tarik bernilai yang dapat menarik wisatawan 

untuk datang ke suatu tempat atau suatu daerah tertentu.  

2.1.5 Kawasan Wisata Unggulan (KWU) 

Dalam  Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung 

digunakan  konsep pengembangan berjenjang dan unggulan. Adapun aspek 

spasial perencanaan  pariwisata dibicarakan dalam konteks  Kawasan Wisata 

Unggulan (KWU). 

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada bab Ketentuan 

Umum, dijelaskan definisi mengenai Kawasan Pariwisata, yaitu kawasan dengan 

luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.  Merujuk pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2010-2030, 

Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau 
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memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh 

penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan 

budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup serta 

pertahanan dan keamanan.  Lebih lanjut, kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

pariwisata ini memiliki ciri-ciri: 

1. Berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;  

2. Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi; 

3. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor 

serta kegiatan ekonomi sekitarnya,  

4. Tidak mengganggu fungsi lindung, meskipun kegiatan pariwisata dapat 

berlangsung di kawasan lindung;  

5. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;  

6. Melestarikan budaya terkait dengan upaya perlindungan, pemanfaatan, dan 

pengembangan benda cagar budaya;  

7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. 

Pengertian kawasan wisata pada RIPP Lampung didasarkan pada konsep yang 

diajukan oleh Gunn (1994) yang memandang pengembangan pariwisata sebagai 

bagian atau alat dalam pengembangan wilayah. Suatu kawasan wisata merupakan 

rangkaian tujuan wisata yang dihubungkan oleh koridor sirkulasi, yang dapat 

berwujud jaringan jalan, rute penerbangan, atau pelayaran kapal.   

Setiap kawasan wisata memiliki daya tarik wisata dan atau kelompok daya tarik 

wisata, fasilitas dan pelayanan wisata, serta gerbang masuk kawasan yang dapat 

berupa bandara, terminal, stasiun atau bahkan jalan raya.  Dalam hal ini kawasan 
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wisata dapat berada di permukiman penduduk, lahan pertanian, hutan lindung, dan 

lain-lain. 

Dalam RIPP Provinsi Lampung, definisi kawasan wisata mengacu pada konsep 

kawasan yang secara teknis digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ramah 

lingkungan dengan batasan-batasan sebagai berikut:  

1. Kawasan wisata adalah  area unggulan untuk pengembangan pariwisata 

provinsi atau daerah (kabupaten/kota). 

2. Kawasan wisata akan atau sudah berfungsi sebagai identitas daerah, 

misalnya kawasan bersejarah, pusat perbelanjaan, gunung, pantai, dan 

sebagainya. 

3. Kawasan wisata dapat  tumpang tindih (overlap) dengan kawasan lain, 

baik kawasan budidaya (misalnya kawasan pertanian, perdagangan) 

maupun kawasan lindung. 

4. Memiliki  keragaman daya tarik wisata, baik yang belum maupun yang 

sudah berkembang atau dikunjungi wisatawan.  

5. Memiliki batas kawasan secara imaginer, dengan unsur pengikat yang 

dapat berupa fisik (misalnya jalan), dan atau non fisik seperti pengaruh 

budaya atau tema produk/kegiatan wisata. 

Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Provinsi Lampung merupakan kawasan wisata 

yang diunggulkan di tingkat provinsi yang berperan dalam menjawab isu-isu 

pokok pembangunan kepariwisataan Provinsi Lampung. Kawasan Wisata 

Unggulan berperan strategis karena keunikan lokasi maupun tingginya intensitas 

kunjungan wisatawan. Pemerintah provinsi menjadi pemain utama dalam hal 
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pembinaan dan pengembangan KWU serta ikut bertanggung jawab dalam 

merencanakan dan mendukung pengembangannya (UU No. 10  Tahun 2009). 

Kawasan Wisata Unggulan Provinsi dapat terdiri dari beberapa daya tarik wisata 

dalam daerah administratif yang berbeda (lintas kabupaten/kota) yang memiliki 

keunggulan produk wisata yang dapat bersaing di tingkat regional, nasional 

bahkan internasional, dengan target segmen pasar wisatawan 

nasional/internasional.  

2.1.6 Wisatawan 

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

disebutkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 

Sedangkan Sihite (2000:49) menyebutkan bahwa pengertian wisatawan dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Wisatawan Nusantara, yaitu wisatawan dalam negeri atau wisatawan 

domestik.  

2. Wisatawan Mancanegara, yaitu warga negara suatu negara yang 

mengadakan perjalanan wisata keluar dari lingkungan negaranya dan 

memasuki negara lain.  

Sedangkan untuk menjamin persamaan statistik pariwisata internasional, panitia 

Ahli Statistik Komisi Ekonomi Liga Bangsa-Bangsa mendefinisikan wisatawan 

sebagai setiap orang yang mengadakan perjalanan selama 24 jam atau lebih dalam 

suatu negara, yang lain dari pada negara di mana ia biasanya tinggal. 

Panitia tersebut memutuskan bahwa mereka yang berikut ini dianggap sebagai 

wisatawan : 
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1 Mereka yang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, alasan 

kekeluargaan, kesehatan, dan sebagainya. 

2 Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-

pertemuan, atau sebagai wakil (utusan) untuk sesuatu keperluan tertentu 

(ilmu pengetahuan, administrasi, diplomatik, keagamaan, olah raga, dsb) 

3 Pengunjung yang mengadakan perjalanan untuk keperluan usaha-usaha 

bisnisnya. 

4 Pengunjung yang tiba dalam pesiar lautnya dengan kapal pesiar, walaupun 

ia (mereka) tinggal kurang dari 24 jam lamanya. 

Sedangkan yang tidak dianggap sebagai wisatawan yaitu : 

1 Mereka yang tiba, dengan atau tanpa kelompok, untuk mencari pekerjaan 

atau mengadakan kegiatan usaha-usaha perniagaan bisnis di negara itu. 

2 Mereka yang datang untuk mengusahakan tempat tinggal tetap di suatu 

negara. 

3 Pelajar, mahasiswa, orang-orang muda di asrama pelajar dan asrama 

mahasiswa. 

4 Wisatawan-wisatawan yang melewati suatu negara tanpa tinggal, 

walaupun perjalanan tersebut berlangsung lebih dari 24 jam.  

Menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization), dalam 

Gamal Suwantoro (2009:4) menggunakan batasan mengenai istilah wisatawan 

secara umum sebagai pengunjung (visitor) yaitu setiap orang yang datang ke suatu 

negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali 

untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Jadi ada dua kategori mengenai 

sebutan pengunjung, yakni:  
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1. Wisatawan (tourist) adalah pengunjung yang tinggal sementara, sekurang-

kurangnya 24 jam di suatu negara. Wisatawan dengan maksud perjalanan 

wisata dapat digolongkan menjadi : 

a. Pesiar (leisure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, 

keagamaan, dan olahraga.   

b. Hubungan (relationship), dagang, sanak saudara, kerabat, MICE, dsb. 

2. Pelancong (ekscursionist) adalah pengunjung sementara yng tinggal dalam 

suatu negara yng dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah orang-

orang yang melakukan kegiatan perjalanan dengan tujuan memperoleh 

kesenangan, tidak untuk bekerja, menetap, atau pun mencari nafkah.  

2.1.7 Kajian Tentang Kepuasan Wisatawan 

Ada banyak definisi kepuasan, umumnya diakui sebagai konstruksi pasca-

pembelian yang berhubungan dengan berapa banyak orang seperti konsumen suka 

atau tidak suka terhadap suatu layanan atau produk setelah membeli atau 

mengalaminya (Woodside, Frey & Daly, 1989). Weber, (1996) telah mengusulkan 

kepuasan konsumen sebagai pilar dasar dari teori pemasaran dan sebagai 

pengaruh utama atas niat pembelian masa depan, pangsa pasar, dan dari 

komunikasi word of mouth.  

Dalam konteks pariwisata, Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1994) menyatakan 

bahwa kepuasan keseluruhan pelanggan atau wisatawan mungkin terkait dengan 

penilaian mereka tentang kualitas layanan yang tidak hanya (misalnya sopan 

santun, responsif, dll) tetapi juga fitur produk (misalnya ukuran kamar 
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hotel,fasilitas, dll) dan harga. Di sisi lain, banyak penelitian membedakan 

konseptualisasi kepuasan pelanggan antara transaksi-spesifik dan evaluasi global 

mereka atau kumulatif layanan (misalnya, Holbrook & Corfman, 1985; Boulding 

et al, 1993). Untuk transaksi-spesifik perspektif, kepuasan pelanggan adalah suatu 

penilaian evaluatif pasca-pilihan kesempatan pembelian tertentu (Oliver, 1980, 

1993). Sebagai perbandingan, kepuasan pelanggan kumulatif adalah evaluasi 

keseluruhan berdasarkan jumlah pembelian dan pengalaman konsumsi dengan 

barang atau jasa dari waktu ke waktu (Fornell, 1992; Bitner & Hubbert, 1994). 

Dengan demikian, kepuasan adalah konsep multifaset (Truong & Foster, 2006, 

Truong & King, 2009). 

Pada pariwisata, kepuasan telah ditemukan untuk menjadi suatu hasil dari 

perbandingan antara harapan dan pengalaman (Truong & Foster, 2006). Kepuasan 

terutama disebut sebagai fungsi dari pra-perjalanan harapan dan pasca-perjalanan 

pengalaman (Pizam, Neumann & Reichel, 1978). Ketika pengalaman 

dibandingkan dengan hasil harapan dalam perasaan kepuasan, wisatawan puas 

(Reisinger & Turner, 2003) dan meninggalkan suatu obyek wisata dengan 

kenangan baik di ingatan mereka. Bahkan, mereka setuju untuk membayar lebih 

untuk layanan ini. Namun, ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak 

menyenangkan, atau pengalaman wisata yang tidak baik, wisatawan pun akan 

tidak puas, dan menghentikan pembelian. (Reisinger & Turner, 2003).  

Ini adalah alasan untuk menjelaskan mengapa industri pariwisata bertekad untuk 

menyoroti tujuan untuk meningkatkan kepuasan pengunjung. Sebagai contoh, 

Chon, (1989), melaporkan bahwa kepuasan wisatawan adalah hasil dari hubungan 

antara harapan wisatawan tentang suatu obyek wisata berdasarkan citra yang 
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mereka dengar sebelumnya tentang daerah tujuan wisata serta penelaahannya atas 

hasil dari pengalaman mereka di daerah tujuan wisata. Oliver (1981) menyatakan 

bahwa kepuasan wisatawan dapat dilihat sebagai evaluasi pasca pembelian 

seorang wisatawan terhadap suatu obyek atau tujuan wisata.  

Dalam banyak studi, kepuasan dibedakan sebagai anteseden loyalitas (Kozak, 

2001; Jang & Feng, 2006). Meskipun Oppermann (2000) menyatakan bahwa studi 

pada kepuasan dan tujuan wisata loyalitas belum banyak diteliti, Chi dan Qu 

(2008, hal. 624) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan selalu dianggap sebagai 

tujuan bisnis yang penting karena diasumsikan bahwa pelanggan yang puas akan 

membeli lebih.   

 

2.1.8 Kajian Tentang Loyalitas  

Loyalitas telah didefinisikan dan diukur dalam berbagai cara (Jacoby & Chestnut, 

1978). Loyalitas dikonseptualisasikan dari tiga perspektif utama: perilaku, sikap 

dan senyawa (Bowen & Chen, 2001; Zins, 2001). Loyalitas Perilaku tercermin 

dalam pembelian ulang, loyalitas sikap termasuk merekomendasikan penyedia 

layanan kepada orang lain dan niat pembelian kembali, dan loyalitas senyawa 

adalah menggabungkan kedua komponen, memprediksi konstruksi yang lebih 

baik (Dimitriades, 2006; Pritchard & Howard, 1997).  

Menurut definisi Oliver (1997), loyalitas dipahami dari sudut pandang perilaku 

karena mengacu pada produk masa depan atau jasa komitmen mengulangi 

pembelian meskipun pengaruh situasional dan usaha pemasaran diarahkan pada 

menyebabkan perubahan perilaku (p.392). Pada 'Berne, (1997), loyalitas adalah 

janji dari individu disebut perilakunya yang memerlukan kemungkinan pembelian 
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masa depan atau kemungkinan kurang dari mengubah ke penyedia merek atau 

layanan.  

Sebagaimana disebutkan di atas, Oliver, (1999) membagi loyalitas kepada empat 

fase: loyalitas kognitif, loyalitas afektif, loyalitas konatif, dan loyalitas tindakan. 

Dalam fase loyalitas kognitif, pelanggan mengingat atas pengalaman yang didapat 

ketika mendengar kembali suatu produk atau pelayanan. Pada fase loyalitas 

afektif, pelanggan mulai meyakinkan diri dalam menentukan sikap atau pilihan 

yang akan dilakukan, dan dalam prakteknya, loyalitas konatif didefinisikan 

sebagai niat perilaku pelanggan untuk terus menggunakan merek di masa yang 

akan datang. Loyalitas tindakan adalah fase akhir di mana pelanggan sudah 

melakukan tindakan atau aksi nyata terkait suatu produk atau pelayanan secara 

nyata dan berulang tanpa disadari (Pedersen & Nysveen, 2001).  

Pemahaman loyalitas pelanggan sebenarnya tidak hanya dilihat dari transaksi atau 

pembelian berulang (customer repeatation) saja. Ada beberapa ciri seorang 

pelanggan bisa dianggap loyal, antara lain: 

a) Pelanggan yang melakukan pembelian ulang secara teratur 

b) Pelanggan yang membeli untuk produk yang lain di tempat yang sama 

c) Pelanggan yang mereferensikan kepada orang lain 

d) Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah 

Pelanggan yang puas lebih mungkin untuk merekomendasikan teman-teman, 

kerabat atau pelanggan potensial lain untuk suatu produk / jasa dengan bertindak 

sebagai agen bebas promosi verbal (Shoemaker & Lewis, 1999). Tingkat loyalitas 

tujuan sering tercermin dalam niat turis untuk meninjau kembali tujuan dan dalam 
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kesediaan mereka untuk merekomendasikannya (Chen & Tsai, 2007; Oppermann, 

2000).  

Manfaat loyalitas telah disorot dalam literatur dari perspektif sementara, karena 

loyalitas memiliki nilai sekarang dan nilai di masa depan yang signifikan untuk 

keuntungan perusahaan secara kontinuitas dan sustainable (Valazques et al., 

2011). Dalam jangka pendek, pelanggan yang setia akan mengeluarkan lebih 

banyak pada suatu penyedia layanan (O'Brien & Jones, 1995) dan dalam jangka 

panjang, mereka menarik pelanggan baru melalui word of mouth (Reichheld & 

Teal, 1996) kepada keluarga atau rekanan mereka.  

2.1.9 Kajian Tentang Hubungan Kepuasan Wisatawan dan Loyalitas 

Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996:146) bahwa kepuasan pelanggan 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) 

yang dirasakan dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan adalah fungsi dari 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan pelanggan.  

Pemahaman terhadap harapan-harapan pelanggan oleh produsen merupakan 

masukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk, baik 

barang maupun jasa. Pelanggan akan membandingkan dengan produk jasa 

lainnya. Bilamana harapan-harapannya terpenuhi, maka akan membuat mereka 

puas terhadap produk barang atau jasa yang dibelinya, dan menjadikan mereka 

pelanggan yang loyal. Sebaliknya, apabila tidak puas, produsen akan ditinggalkan 

oleh pelanggan.  

Loyalitas pelanggan merupakan kekuatan dalam menciptakan barrier to new 

entrants (menghalangi pemain baru masuk), dan dalam rangka menciptakan 
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pelanggan yang loyal (customer loyalty) maka perusaaan harus berpikir untuk 

dapat menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) terlebih dahulu. 

Salah satunya yaitu melalui komunikasi pemasaran Costumer Relationship 

Marketing atau Pemasaran Berbasis Hubungan Antar Pelanggan, yang tidak hanya 

mengutamakan pada bagaimana menciptakan penjualan saja tetapi juga 

bagaimana mempertahankan pelanggan dengan dasar hubungan kerjasama dan 

kepercayaan supaya tercipta kepuasan pelanggan yang maksimal dan 

berkelanjutan (sustainability marketing). Melalui komunikasi pemasaran, baik 

antar pelanggan maupun dengan produsen akan mengungkapkan harapan bagi 

pelanggan terhadap kualitas produk yang akan dibelinya.  

Mengukur kepuasan wisatawan tidak mudah, beberapa penelitian dilakukan untuk 

menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas (Gummesson, 1993; 

Anderson dan Fornell, 1994; Um et al, 2006;. Hui et al, 2007). Gotlieb dkk. 

(1994) menyatakan bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap niat pembelian 

kembali wisatawan. Demikian pula, Baker & Crompton (2000); Petrick dkk. 

(2001), dan Jang & Feng (2006) telah menyoroti bahwa kepuasan adalah 

antiseden utama niat mengunjungi kembali. Kozak (2001) menunjukkan bahwa 

tingkat kepuasan sebagai salah satu yang paling variabel dominan dalam 

menjelaskan niat kembali.  

Dengan demikian, dalam tujuan penelitian pariwisata, telah banyak digarisbawahi 

bahwa kepuasan wisatawan, loyalitas, rekomendasi, dan niat untuk kembali 

memiliki hubungan yang sangat kuat. Sementara beberapa penelitian telah 

menolak hubungan positif antara kepuasan wisata dan niat mengunjungi kembali 

(misalnya Um et al, 2006), dengan alasan bahwa wisatawan akan terus mencari 
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daerah tujuan wisata yang baru setiap waktunya untuk mendapatkan pengalaman 

yang berbeda. 

Namun, hampir semua penelitian mengkonfirmasi bahwa kepuasan dengan 

pengalaman wisata yang memberikan pelayanan dan pengalaman yang baik akan 

berkontribusi positif terhadap loyalitas wisatawan (Pritchard & Howard, 1997; 

Oppermann, 2000; Alexandris et al, 2006; Yuksel, 2007; Chi & Qu, 2008). 

Hubungan antara kepuasan dan loyalitas juga tergantung pada bagaimana 

kepuasan dan loyalitas diukur. Meskipun kepuasan tidak menjamin kesetiaan, 

namun benar adanya pelanggan yang setia adalah mereka yang puas (Jones & 

Sasser, 1995).   

Empiris penelitian melaporkan bahwa kepuasan wisatawan adalah indikator yang 

baik dari niat untuk meninjau kembali dan merekomendasi kepada orang lain 

(Kozak & Rimmington, 2000; Yoon & Uysal, 2005;. San Martin et al, 2008). 

Penelitian lain menemukan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pada 

kemauan untuk membayar lebih dan intensitas dari pengalaman pelayanan (et 

Bigne 'al., 2008) dan hubungan yang sangat kuat pada bahasa verbal positif atau 

word of mouth (Macintosh, 2007).  

Baru-baru ini, model yang lebih holistik telah digunakan untuk menjelaskan 

loyalitas tujuan dalam penelitian pariwisata. Sebagai contoh, Yoon & Uysal, 

(2005) mengusulkan suatu model yang berhubungan dengan kepuasan, loyalitas, 

tujuan perjalanan, dan motivasi liburan. Studi mereka menemukan hubungan 

sebab-akibat yang signifikan antara kepuasan perjalanan dan loyalitas tujuan serta 

antara motivasi dan kepuasan perjalanan. Tingkat loyalitas sering tercermin dalam 
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niat turis untuk meninjau atau mengunjungi kembali suatu obyek atau tujuan 

wisara (Oppermann, 2000; Chen & Tsai, 2007). Loyalitas adalah hasil dari 

kepuasan dan ini ditunjukkan oleh beberapa studi di bidang jasa (Mattila, 2001). 

Ini adalah alasan untuk menjelaskan mengapa kepuasan dan loyalitas telah dilihat 

sebagai salah satu indikator yang lebih penting dari keberhasilan perusahaan. 

Karena kepuasan dan loyalitas adalah kunci untuk kelangsungan hidup jangka 

panjang (Nicholls et al., 1998) dan masa depan dari setiap produk wisata dan jasa 

(Gursoy et al, 2003., 2007). Hal ini dapat membantu manajer untuk meningkatkan 

pelayanan (Fornell, 1992). Selain itu, kemampuan mengelola umpan balik yang 

diterima dari pelanggan dapat menjadi sumber penting dari keunggulan kompetitif 

(Peters, 1994). 

Pada akhirnya, kepuasan dan loyalitas dapat benar-benar diukur dengan 

menggunakan niat untuk mengunjungi kembali atau tindakan rekomendasi yang 

akan atau sudah dilakukan kepada konsumen lain, dalam hal ini teman atau 

keluarga yang merupakan wisatawan potensial (Pine et al, 1995; Yoon & Uysal, 

2005).  

 

2.2 Kajian Penelitian 

Penelitian ini berpedoman pada sejumlah penulisan ilmiah dengan tema serupa 

yang sebelumnya pernah dilakukan, serta jurnal-jurnal baik nasional maupun 

internasional yang menjadi pengetahuan dasar selain beberapa teori pemasaran 

dan pariwisata yang ada. Penelitian terdahulu terkait pada kepuasan wisatawan 

dan faktor-faktor yang membentuk kepuasan wisatawan, serta loyalitas wisatawan 

yang hubungannya terhadap rekomendasi dan niat untuk kunjungan kembali. 
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Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dijadikan referensi penulisan dalam 

penelitian ini: 

1. Peneliti : Mahadzirah Mohamad, Abdul Manan Ali, Nur Izzati Ab Ghani  

(2011), Judul : “A Structural Model of Destination Image, Tourists 

Satisfaction and Destination Loyalty” (Universiti Malaysia Terengganu, 

Malaysia). Hasil penelitian : 

Penelitian ini secara empiris menguji model untuk menguji hubungan di 

antara Citra Obyek Wisata, Kepuasan Wisatawan, dan Loyalitas. Citra 

keseluruhan Malaysia sebagai tujuan wisata adalah positif dan temuan 

penelitian juga menunjukkan bahwa wisatawan merasa puas dengan 

kunjungan mereka ke Malaysia.  

Penelitian menunjukkan bahwa Malaysia dipandang oleh wisatawan 

internasional menawarkan keindahan pemandangan alam, terutama pantai, 

dan fasilitas yang baik seperti menyediakan baik restoran dan hotel 

berkualitas. Studi ini mengusulkan bahwa keindahan pemandangan alam 

adalah keunggulan kompetitif Malaysia dan harus disorot dalam 

mempromosikan Malaysia sebagai tujuan wisata, yang tidak terbatas pada 

pantai tetapi juga hutan tropis.  

Selain itu, Malaysia juga dianggap akan menawarkan fasilitas yang memadai 

memenuhi kebutuhan wisatawan untuk makanan dan akomodasi. Dengan 

demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa Malaysia harus 

memanfaatkan keunggulan kompetitif dalam memposisikan diri sebagai 
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tujuan pariwisata berbasis alam dengan membedakan diri dari negara-negara 

tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Indonesia.  

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa citra adalah pendahuluan 

untuk kepuasan yang pada gilirannya memiliki dampak yang signifikan 

terhadap niat turis untuk mengunjungi kembali dan menyebarkan word-of-

mouth. Oleh karena itu, penting untuk memberikan apa yang dijanjikan 

kepada mereka. Kepuasan / ketidakpuasan berasal dari pengalaman wisata 

terhadap suatu tujuan wisata.  

Studi ini memberikan bukti empiris yang mendukung asumsi bahwa jika 

wisatawan puas dengan pengalaman perjalanan mereka, mereka lebih 

bersedia untuk meninjau kembali tujuan dan menyebarkan berita dari mulut 

ke mulut yang positif. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan posisi 

Malaysia sebagai tujuan wisata yang menjanjikan untuk memberikan 

keindahan pemandangan alam dan ada bukti yang cukup untuk menargetkan 

kelompok tertentu wisatawan internasional untuk menarik mereka ke 

Malaysia dengan merancang suatu bauran pemasaran yang tepat untuk 

kelompok ini.  

2. Peneliti : Tran Thi Ai Cam (2011), Judul : “Explaining Tourists Satisfaction 

And Intention to revisit Nha Trang, Vietnam” (The Norwegian College of 

Fishery Science University of Tromso, Norway & Nha Trang University, 

Vietnam). Hasil penelitian : 

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang paling penting dalam menjelaskan 

evaluasi umum atau kepuasan di Nha Trang, salah satu provinsi di Vietnam, 
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sebagai tujuan wisata. Secara khusus, wisatawan internasional merasa puas 

dengan Nha Trang sebagai keindahan pemandangan, pulau-pulau, daya tarik 

kota, kualitas makanan, variasi dan keunikan makanan, festival (event), serta 

keramahan masyarakat Nha Trang. Namun, mereka tidak puas dengan 

transportasi umum, kualitas jalan, serta gaya hidup di Nha Trang.  

Hal ini menunjukkan bahwa Nha Trang tampaknya menjadi tujuan bagi 

mereka yang ingin menemukan dan mengalami karakteristik budaya sendiri, 

belum pernah terdengar, dan dari hal-hal dan makanan khusus di Nha Trang. 

Ini adalah hasil sesuai dengan temuan sebelumnya dalam literatur yang 

menjelaskan hubungan yang signifikan antara citra tujuan dan kepuasan 

(Chen & Tsai, 2007).  

Untuk mengevaluasi Nha Trang sebagai tujuan wisata, daya tarik lokal, 

lingkungan makanan, serta budaya dan faktor sosial secara signifikan lebih 

baik daripada liburan wisata dan hiburan serta infrastruktur dan faktor 

aksesibilitas. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas makanan, meningkatkan 

pemandangan dan pulau, mendidik warga untuk sadar berperilaku wisatawan 

internasional dan melindungi lingkungan pariwisata. 

Seperti yang diharapkan, hasil dalam penelitian ini menunjukkan hubungan 

yang positif antara citra tujuan/persepsi kualitas dan kepuasan wisatawan dan 

hubungan serupa antara kepuasan dan loyalitas terhadap niat berkunjung 

kembali dan rekomendasi. Jika wisatawan merasa bahwa kualitas dari aspek 

yang berbeda dari Nha Trang baik, mereka puas dengan perjalanan mereka. 
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Ketika mereka puas, mereka ingin merekomendasikan Nha Trang kepada 

orang lain dan memiliki niat untuk kembali Nha Trang.  

Dalam penelitian ini, usia memiliki pengaruh negatif dan cukup nyata 

terhadap kepuasan wisatawan dan niat untuk meninjau kembali. Hasil tentang 

usia menjelaskan bahwa lebih dari 55 tahun kelompok umur yang paling puas 

dengan Nha Trang. Ini dapat menjelaskan bahwa orang tua lebih puas dengan 

mengunjungi Nha Trang dan memiliki niat untuk kembali ke Nha Trang lebih 

tinggi daripada orang-orang yang lebih muda.  

Informasi ini sangat  berguna bagi para perencana dan pemasar dalam industri 

pariwisata di Nha Trang. Karena temuan, otoritas pariwisata lokal dan 

pemasar bisa memberikan strategi yang lebih dan kebijakan untuk menarik 

kunjungan wisatawan mancanegara kembali ke Nha Trang. Misalnya, Nha 

Trang adalah sebuah kota yang damai, sangat cocok untuk orang tua atau 

dewasa. Namun, otoritas lokal dan perencana harus membangun lebih 

menarik dan penting pusat rekreasi di Nha Trang untuk orang-orang muda 

atau orang yang aktif, supaya juga dapat menarik wisatawan berusia muda. 

Dalam penelitian ini, model yang diusulkan menjelaskan 24% varians dari 

wisatawan telah condong untuk meninjau atau mengunjugi kembali. 

Disarankan bahwa dalam studi di masa depan, variabel lain harus 

ditambahkan untuk meningkatkan perbedaan dijelaskan dari intented untuk 

meninjau kembali. Sebagai contoh, nilai yang dirasakan harus menjadi 

variabel yang baik terhadap kepuasan dengan Nha Trang mengunjungi dan 

niat untuk kembali Nha Trang. Singkatnya, penelitian ini memberikan 
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kontribusi pada literatur pada kepuasan wisatawan serta niat untuk kembali 

dan niat untuk merekomendasikan pengukuran.  

3. Peneliti : Patricia Oom do Valle, João Albino Silva, Júlio Mendes, Manuela 

Guerreiro (2011), Judul : “Tourist Satisfaction and Destination Loyalty 

intention: A Structural and Categorical Analysis” (Faculty of Economics, 

University of Algarve, Portugal). Hasil penelitian : 

Hasil dari penelitian ini memvalidasi hipotesis penelitian bahwa kepuasan 

wisatawan adalah salah satu faktor penyebab loyalitas. Kesimpulan ini 

terutama didasarkan pada temuan model persamaan struktural yang 

diperkirakan melalui CATPCA dan Analisis Cluster. Hasil sepenuhnya 

menetapkan bahwa dua kelompok wisatawan telah diidentifikasi dan 

kemudian dijelaskan. Cluster 1 termasuk para wisatawan yang paling puas 

yang lebih ditentukan dalam meninjau kembali dan menyarankan tujuan, 

Cluster 2 mencakup orang-orang dengan persepsi terburuk dari tujuan dan 

dengan niat yang lemah untuk kembali dan merekomendasikan.   

Hasil penelitian memiliki implikasi penting bagi pemasar dan manajer dari 

Arade, obyek wisata yang diteliti dalam penelitian ini, sebagai daerah tujuan 

wisata. Secara spesifik, ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas yang 

dirasakan dari tawaran wisata, yang merupakan dasar dari kepuasan turis. 

Sebagian besar atribut dari layanan tujuan dapat dikontrol dan diperbaiki oleh 

pemasok pariwisata. Peningkatan layanan ini adalah penting dan bermanfaat 

karena penelitian ini menunjukkan bahwa wisatawan yang mengalami tingkat 
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kepuasan lebih tinggi mengungkapkan keuntungan perilaku, yaitu, kemauan 

untuk kembali ke Arade dan merekomendasikan hal ini kepada orang lain.  

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan 

puas (cluster 1) menghabiskan lebih banyak waktu, rata-rata, di kota ini dari 

para wisatawan puas setidaknya dengan niat lemah untuk kembali atau 

merekomendasikan wilayah (cluster 2). Ini adalah temuan penting karena 

tinggal lebih lama membawa berpotensi menambah keuntungan ekonomi ke 

wilayah tersebut. 

4. Peneliti : Komarlina, Dwi Hastuti Lestari (2009), Judul : “Analisis Faktor-

Faktor Yang Membentuk Kepuasan Wisatawan” (Dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya). Hasil Penelitian : 

Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang membentuk kepuasan 

wisatawan pada obyek wisata Pantai Pangandaran yang terletak di Kabupaten 

Ciamis, Provinsi Jawa Barat, yang juga menjadi salah satu agenda tujuan 

wisata pada program Tahun Kunjungan Indonesia 2008.   

Metode penelitian yang digunakan ada dua metode survey, yaitu descriptive 

survey dan explanatory survey dengan tujuan mengumpulkan informasi dari 

sejumlah besar wisatawan (populasi) sebagai pengguna jasa wisata pantai. 

Hasil penelitian menunjukan beberapa indikator yang dapat memberikan 

kepuasan terhadap wisatawan meliputi pemandangan laut, keadaan cuaca, 

fasilitas hotel, fasilitas kendaraan rental, fasilitas rumah makan, fasilitas 

telepon, kesehatan, keuangan dan perbankan, serta kesan wisatawan. Atraksi 
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wisata, akomodasi, transportasi, makanan dan minuman serta fasilitas lainnya 

dapat membentuk kepuasan wisatawan yang mengunjungi obyek wisata ini. 

Atraksi wisata memiliki nilai loading terbesar yang menentukan kepuasan 

wisatawan dibandingkan yang lainnya.  

Dalam hasil penelitian ini, indikator atraksi utama diperoleh dari 

pemandangan alam dan keindahan pantai, di mana nilai yang diperoleh 

berada di bawah 1, yang artinya keadaan lingkungan pantai tidak sesuai 

dengan harapan wisatawan akibat dari pelestarian alam yang kurang terawat 

serta keadaan lingkungan pantai yang masih kotor. Begitu pun pada fasilitas 

makanan dan minuman, terutama fasilitas restoran dan bar masih belum 

memberikan kepuasan bagi wisatawan. Secara garis besar, pemandangan laut, 

keadaan cuaca, fasilitas hotel dan lainnya yang membentuk kesan wisatawan, 

dapat memberikan kepuasan yang optimal kepada wisatawan.  

5. Peneliti : Endang Sulistiyani (2010), Judul : “Membangun Loyalitas 

Wisatawan Melalui Peningkatan Kualitas Obyek Wisata, Promosi dan 

Kepuasan Wisatawan di Kawasan Wisata Tawangmangu Karanganyar” 

(Politeknik Negeri Semarang). Hasil penelitian : 

a. Karakteristik Wisatawan Obyek Wisata Tawangmangu 

Pemahaman karakteristik wisatawan obyek wisata sangat berguna untuk 

mengidentifikasikan perilaku dan potensi wisatawan Obyek Wisata 

Tawangmangu. Karakteristik wisatawan Obyek Wisata Tawangmangu 

dipahami berdasarkan jenis kelamin, dan tempat tinggal. Wisatawan obyek 

wisata Tawangmangu berdasarkan jenis kelamin proporsinya sedikit lebih 
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banyak wisatawan laki-laki yaitu 59%, sedangkan wisatawan perempuan 

41%. Wisatawan obyek wisata Tawangmangu berdasarkan tempat tinggal 

proporsinya hampir seimbang terdiri dari 47% wisatawan bertempat 

tinggal di Kabupaten Karanganyar dan 53% wisatawan bertempat tinggal 

di luar Kabupaten Karanganyar. 

b. Kualitas Obyek Wisata Tawangmangu 

Kualitas obyek wisata merupakan tingkat kinerja obyek wisata dapat 

memenuhi harapan para wisatawan. Kualitas obyek Wisata Tawangmangu 

secara keseluruhan menurut para wisatawan adalah pada tingkat baik. 

Atribut obyek Wisata Tawangmangu yang pada tingkat sangat baik bagi 

wisatawan hanya satu atribut yaitu keindahan alam yang khas. 

c. Kepuasan Wistawan Obyek Wisata Tawangmangu 

Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996:146) bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja (atau hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Jadi, tingkat 

kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Kualitas termasuk semua elemen yang diperlukan untuk 

memuaskan tujuan pelanggan, baik internal maupu eksternal. Hasil 

pengujian instrumen kepuasan wisatawan meliputi kenyamanan perjalanan 

menuju obyek wisata serta gengsi dan citra yang dimiliki oleh obyek 

wisata. 

d. Promosi Obyek Wisata Tawangmangu 

Berbagai media promosi yang digunakan untuk mempromosikan obyek 

wisata Tawangmangu terdiri dari: brosur, surat kabar, mengikuti pameran 
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dagang, siaran radio, siaran TV, dan rekomendasi. Tingkat pemanfaatan 

media promosi yang digunakan para wisatawan secara sederhana dapat 

diukur dari seberapa banyak wisatawan menggunakan media Pengukuran 

pemanfaatan media promosi yang digunakan wisatawan obyek wisata 

Tawangmangu menunjukan bahwa tingkat pemanfaatan media promosi 

yang digunakan oleh wisatawan masih relatif rendah. Tingkat pemanfaatan 

media promosi yang paling tinggi adalah informasi melalui teman, relasi, 

dan saudara. 

e. Loyalitas Wisatawan 

Loyalitas merupakan konsistensi wisatawan untuk selalu mengunjungi 

obyek wisata Tawangmangu meskipun pesaing menawarkan obyek wisata 

dengan atribut kualitas obyek wisata yang lebih superior. Hasil 

pengukuran loyalitas wisatawan, memberi gambaran bahwa loyalitas 

wisatawan obyek wisata Tawangmangu dapat dikategorikan cukup loyal. 

Atribut loyalitas wisatawan yang tertinggi adalah atribut tingkat keyakinan 

mengunjungi lagi obyek Wisata Tawangmangu kemudian diikuti tingkat 

loyalitas wisatawan berupa kesediaan untuk merekomendasikan obyek 

Wisata Tawangmangu kepada teman. Pada penelitian didapati bahwa 

kenaikan biaya obyek wisata tidak akan mempengaruhi wisatawan untuk 

selalu mengunjungi kawasan wisata karena keyakinan yang telah dimiliki 

dan kepuasan yang diperoleh.  


