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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Parwisata 

1. Pengertian Pariwisata 

Institute Tourisme in Britain (sekarang Tourism Society in Britain) 

di tahun 1976 (dalam  Pendit, 1990:30) merumuskan pariwisata adalah 

kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-

tempat tujuan diluar tempat tinggal dan dakerja sehari-harinya serta 

kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat tujuan tersebut; ini 

mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan 

seharian atau darmawisata/ekskursi. 

Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomer 10 Tahun 2009, 

tentang kepariwisataan bahwa pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. 

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian 

sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat 

tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, 

baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, 

kesehatan maupun kepentingan lain seperti hanya karena sekedar ingin 

tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar (Suwantoro, 2004:3). 
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2. Wisatawan  

Seseorang atau kelompok yang melakukan suatu perjalanan wisata 

disebut dengan wisatawan (tourist), jika lama tinggalnya sekurang-

kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Apabila 

mereka tinggal di daerah atau Negara yang dikunjungi kurang dari 24 

jam maka mereka disebut pelancong (excursionist) (Suwantoro, 2004:4). 

IUOTO (The International Union of Official Travel Organization) 

menggunakan batasan wisatawan secara umum adalah 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: 

a. Wisatawan (tourist), 

Wisatawan dengan maksud perjalanan wisata dapat 

digolongkan menjadi : 

1) Pesiar (leasure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, 

studi, keagamaan dan olah raga. 

2) Hubungan dagang, sanak saudara, handai taulan, konferensi, 

misi, dan sebagainya. 

b. Pelancong (excursionist) (Suwantoro, 2004:4). 
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3. Berbagai macam bentuk wisata 

Ada berbagai macam perjalanan wisata bila ditinjau dari berbagai 

macam segi. 

a. Dari segi jumlahnya wisata dibedakan atas: 

1) Individual tour (wisatawan perorangan), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami-

isteri. 

2) Family group tour (wisata keluarga), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih 

mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain. 

3) Group tour (wisata rombongan), yaitu suatu perjalanan wisata 

yang dilakukan bersama-sama oleh seorang yang bertanggung-

jawab atas keaselamatan dan kebutuhan seluruh anggotanya. 

Biasanya paling sedikit 10 orang, dengan dilengkapi diskon dari 

perusahaan principal bbagi orang kesebelas. Potongan ini 

berkisar antara 25-50% dari ongkos penerbangan atau 

penginapan. 

b. Dari segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas: 

1) Pre-arranged tour (wisata berencana), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya 

baik transportasi, akomodasi, maupun objek-objek yang akan 

dikunjungi. Biasanya wisata jenis ini diatur oleh suatu lembaga 

yang khusus mengurus, mengatur maupun menyelenggarakan 
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perjalanan wisata dengan bekerja sama dengan semua instansi 

atau lembaga yang terkait dengan kepentingan tersebut. 

2) Package tour (wisata paket atau paket wisata), yaitu suatu 

produk perjalanan wisata yang dijual oleh suatu perusahaan biro 

perjalanan atau perusahaan transport yang bekerja sama 

dengannya dimana harga paket wisata tersebut telah mencakup 

biaya perjalanan, hotel ataupun fasilitas lainnya yang 

memberikan kenyamanan bagi pembelinya. Dengan kata lain 

paket wisata ini adalah suatu produk wisata yang merupakan 

suatu komposisi perjalanan yang disusun dan dijual guna 

memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan 

perjalanan wisata. 

3) Coach tour (wisata terpimpin), yaitu suatu paket perjalanan 

ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan pimpinan oleh 

seorang pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang 

diselenggarakan secara rutin, dalam jangka yang telah 

ditetapkan dan dengan rute perjalanan yang tertentu pula. 

4) Special arranged tour (wisata khusus), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan 

seorang langganan atau lebih sesuai dengan kepentingannya.  

5) Optional tour (wisata tambahan/manasuka), yaitu suatu 

perjalanan wisata tambahan diluar pengaturan yang telah 
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disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya, yang dilakukan atas 

permintaan pelanggan. 

c. Dari segi maksud dan tujuannya, wisata dibedakan atas: 

1) Holiday tour (wisata liburan), yaitu suatu perjalanan wisata yang 

diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna belibur, 

bersenang-senang dan menghibur diri. 

2) Familiarization tour (wisata pengenalan), yaitu suatu perjalanan 

anjangsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut 

bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan 

pekerjaannya. Misalnya, sebuah biro perjalanan luar negeri 

mengadakan perjalanan wisata bagi karyawan-karyawannya ke 

Indonesia guna mengenal lebih lanjut objek-objek wisata yang 

ada di Indonesia agar nantinya mereka dapat memberikan 

informasi yang lebih baik mengenai Indonesia.  

3) Education tour (wisata pendidikan), yaitu suatu perjalanan 

wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi 

perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang 

dikunjunginya. Wisata jenis ini disebut juga sebagai study tour 

atau perjalanan kunjungan pengetahuan. 

4) Scientific tour (wisata pengetahuan), yaitu perjalanan wisata 

yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan 

atau penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan. 

Misalnya, kunjungan wisata melihat bunga bangkai berbunga 
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(raflesia arnoldi), melihat gerhana matahari total seperti yang 

terjadi di Jawa Tengah pada 11 Juni 1983, menyelidiki 

kehidupan komodo,melihat orang utan di hutan Kalimantan, dan 

lain-lain. 

5) Pileimage tour (wisata keagamaan), yaitu perjlaanan wisata 

yang dimaksudkan guna melakukan ibadah keagamaan, 

misalnya perjalanan umroh. 

6) Special mission tour (wisata kunjungan khusus), yaitu suatu 

perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, 

misalnya misi dagang, misi kesenian, dan lain-lain. 

7) Special programe tour (wisata program khusus)  yaitu suatu 

perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan 

khusus, misalnya Laddies Prrogmame, suatu kunjungan kesuatu 

objek wisata oleh para istri atau pasangan karena suaminya 

mengikuti rapat, konverensi ataupun pertemuan khusus. 

8) Hunting tour (wisata perburuan), yaitu suatu kunjungan wisata 

yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang 

yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-

mata. Contohnya, berburu babi hutan di Sumatera, berburu 

Kangguru di Australia, dan lain-lain. 
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d. Dari segi penyelenggaraannya, wisata dibedakan atas: 

1) Ekskursi (excurtion), yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek 

yang ditempuh kurang dari 24 jamguna mengunjungi satu atau 

lebih objek wisata. 

2) Safari tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan 

secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus 

pula yang tujuan maupun objeknya bukan merupakan objek 

kunjungan wisata pada umumnya. Misalnya, perjalalan wisata 

safari ke Blauran di Jawa Timur, safari tour ke Ujung kulon, dan 

lai-lain. 

3) Cruize tour, yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal 

pesiar mengunjungi objek-objek wisata di darat tetapi 

menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya. 

4) Youth tour (wisata remaja), yaitu kunjungan wisata yang 

penyelenggaraannya khusus diperuntukan bagi remaja menurut 

golongan umur yang ditetapkan oleh hokum Negara mesing-

masing. Dii Indonesia yang dianggap remaja adalah mereka 

yang masih dalam pendidikan Sekolah Menengah Atas, belum 

duduk di bangku perguruan tinggi, atau mereka yang usianya 

masih dibawah 21 tahun, dan belum kawin. 

5) Marine tour (wisata bahari), yaitu suatu kunjungan ke objek 

wisata, khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan, wreck-

diving (menyelam) dengan perlengkapan selam lengkap. 
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Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi 

yang mendorong wisatawan untuk mengadakan perjalanan wisata 

adalah sebagai berikut: 

1) Dorongan kebutuuhan untuk berlibur dan berekreasi, 

2) Dorongan kebutuuhan pendidikan dan peneitian, 

3) Dorongan kebutuuhan keagamaan, 

4) Dorongan kebutuuhan kesehatan, 

5) Dorongan atas minat terhadap kebudayaan dan kesenian, 

6) Dorongan kepentingan keamanan, 

7) Dorongan kepentingan hubungan keluarga, 

8) Dorongan kepentingan politik. 

4. Berbagai komponen perjalanan wisata 

Dalam upaya memuaskan kebutuhan dan selera wisatawan, 

lahirlah unsur baru yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang 

bergerak di sektor wisata, yaitu unsur pelayanan. Persiapan atas jasa dan 

produk harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan wisatawan. Hal ini 

mengakibatkan timbulnya spesialisasi pelayanan yang akhirnya 

membentuk suatu distribusi pelayanan pada pendukung industri wisata 

(Suwantoro, 2004:18). 

Sarana wisata dapat dibagi dalam tiga unsur pokok, yaitu: 

a. Sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstructure); 

1) Biro perjalanan umum dan agen perjalanan; 

2) Transportasi wisata baik darat, laut maupun udara; 

3) Restorant (catering trades); 
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4) Objek wisata antara lain: 

a) Keindahan alam (natural amenities), iklim, pemandangan, 

fauna dan flora yang aneh (the sylvan elements) dan health 

centre (sumber kesehatan), seperti sumber air panas 

belerang, mandi lumpur, dan lain-lain. 

b) Ciptaan manusia (man made supply), seperti monumen-

monumen, candi-candi, art gallery, dan lain-lain. 

5) Atraksi wisata (tourist attraction) 

Ciptaan manusia seperti kesenian, festival, pesta ritual, 

upacara perkawinan tradisional, khitanan, dan lain-lain. 

b. Sarana pelengkap kepariwisataan (supplementing tourism 

superstructure): 

1) Fasilitas rekreasi dan olah raga, seperti gold course, tennis 

court, pemanisan, kuda tunggangan, photography, dan lain-lain. 

2) Prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, listrik, lapangan 

udara, telekomunikasi, air bersih, pelabuhan, dan lain-lain. 

c. Sarana penunjang kepariwisataan (supporting tourism super 

structure) 

1) Nightclub dan steambath, 

2) Casino dan entertainment 

3) Souvenir shop, mailing service, dan lain-lain. 

Sarana wisata sebenarnya tidak langsung terkait dengan pariwisata, 

tetapi sering menjadi bagian dari kebutuhan wisatawan. Amenitas fungsinya 
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adalah memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal untuk sementara 

waktu di daerah wisata yang dikunjungi. Salah satu faktor yang dapat 

mendorong wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata yaitu adanya sarana 

wisata yang memberikan kemudahan berwisata (Hermawan, 2017). 

B. Daya Tarik Wisata 

1. Pengertian Daya Tarik Wisata 

Kegiatan wisata tidak terlepas dari objek dan daya tarik wisata. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang beraneka ragam kekayaan alam, 

budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

2. Derah Tujuan Wisata  

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang 

pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut 

perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 

5 unsur (Suwantoro, 2004:19): 

a. Objek dan daya tarik wisata, 

b. Prasarana wisata, 

c. Sarana wisata, 

d. Tata laksana/infrasrtuktur, 

e. Masyarakat/ lingkungan. 
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Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan 

potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah 

tujuan wisata. 

a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokan ke dalam: 

1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, 

2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, 

3) Pengusahaann objek dan daya tarik wisata minat khusus. 

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka daya 

tarik wisata harus dirancang dan dibangun/dikelola secara 

profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. 

Membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa 

berdasarkan kriteria tertentu. 

b. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada: 

1) Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, 

indah, nyaman dan bersih. 

2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

3) Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. 

4) Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para 

wisatawan yang hadir. 

5) Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena 

keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan 

sebagainya. 
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6) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena 

memiliki nilai khusus dalam bentu atraksi kesenian, upacara- 

upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek 

buah karya manusia pada masa lampau. 

Mayo dan Jarvis (1981: 22) dalam Ariya G 2017, 

mengkonseptualisasikan gagasan tentang daya tarik tujuan wisata dengan 

menghubungkan proses pengambilan keputusan wisatawan dan 

keuntungan spesifik yang diperoleh oleh wisatawan. Mereka 

mendefinisikan gagasan tentang daya tarik tujuan wisata sebagai 

'kombinasi kepentingan yang relatif dari keuntungan individu dan 

kemampuan yang didapatkan dari tujuan wisata untuk memberikan 

keuntungan individu'. Kemampuan ini ditingkatkan dengan kelengkapan 

tertentu dari tujuan wisata tersebut seperti atraksi, infrastruktur atau 

layanan dan orang-orang yang menyediakan layanan ini. 

C. Kualitas Pelayanan 

1. Pengertian Kualitas 

Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk/jasa 

dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

telah ditentukan atau bersifat laten (Lupiyoadi, 2001:144). 

Konsep kualitas sendiri pada dasarnya bersifat relatif, yaitu 

tergantung dari perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri 

dan spesifikasi. Pada dasarnya ada tiga orientasi kualitas yang seharusnya 
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konsisten satu sama lain: 1. Persepsi konsumen, 2. Produk/jasa, 3. Proses. 

Untuk jasa, produk dan proses mungkin tidak dapat dibedakan dengan 

jelas, bahkan produknya adalah proses itu sendiri. Konsentrasi kualitas 

suatu jasa untuk ketiga orientasi tersebut dapat menyumbang pada 

keberhasilan suatu perusahaan ditinjau dari kepuasan pelanggan, 

kepuasan karyawan, dan protabilitas organisasi (Lupiyoadi, 2001:144). 

Harapan para pelanggan pada dasarnya sama dengan layanan 

seperti apakah yang seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada 

pelanggan. Harapan pelanggan ini didasarkan pada informasi yang 

disampaikan dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadai, pengalaman 

dimasa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk 

promosi perusahaan lainnya) (Lupiyoadi, 2001:148). 

2. Dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL) 

Lima dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL)(Griffin, 2003:111): 

a. Keandalan/reability, yaitu kemampuan untuk memberikan apa yang 

telah dijanjikan, secara andal dan tepat. 

b. Jaminan/assurance, yaitu pengetahuan dan sopan santun para 

pegawai dan kemampuan mereka untuk mengesankan kepercayaan 

dan keyakinan. 

c. Keberwujudan/tangibles, fasilitas fisik dan perlengkapan dan 

perlengkapan personal. 

d. Empati/emphaty, yaitu tingkat kepedulian dan perhatian individual 

yang diberikan kepada pelanggan. 
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e. Daya tanggap/responsiveness, yaitu keinginan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat. 

3. Contoh Dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL) 

Dalam salah satu studi mengenai SERVQUAL oleh Parasuraman 

1998 yang melibatkan 800 pelanggan (yang terbagi dalam 4 perusahaan) 

berusi 24 tahun ke atas, disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi 

SERVQUAL sebagai berikut (Parasuraman et.all, 1998 dalam Lupiyoadi, 

2001:148): 

a. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 

pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain 

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan 

(teknologi), serta penampilan pegawainya. 

b. Reability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi 

yang  tinggi. 

c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan 
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tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang 

jelas menyebabkan persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan. 

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. 

Terdiri dari beberapa komponen antara lain, komunikasi 

(communication), kreadibilitas (creadibility), keamanan (security), 

kopetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). 

e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan 

dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu 

perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

D. Minat Berkunjung Ulang 

Minat berkunjung ulang dapat diartikan sebagai perilaku loyalitas 

wisatawan terhadap sebuah jasa yang sudah mereka terima. Minat berkunjung 

ulang merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang 

menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 

Tingkat puas atau tidaknya mempengaruhi hal tersebut. Secara umum 

kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 
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terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, 

pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan 

akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas dan 

senang. Penilaian pelanggan atas kinerja produk tergantung pada banyak 

faktor, terutama jenis hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan terhadap 

suatu merek.Konsumen sering membentuk persepsi yang lebih 

menyenangkan tentang sebuah produk dengan merek yang sudah mereka 

anggap positif (Kotler dan Keller, 2008:138). 

Minat beli kembali di definisikan sebagai purchase intention yaitu 

keinginan yang kuat untuk membeli kembali (Fullerton dan Taylor dalam 

Basiya dan Rozak, 2012). Menurut Miller, Glawter, dan Primbun dalam 

Basiya dan Rozak (2012) mendefinisikan purchase intention adalah keadaan 

mental seseorang yang mencerminkan rencana untuk melakukan beberapa 

tindakan dalam jangka waktu tertentu. Definisi ini diasumsikan sebagai 

anteseden langsung dari perilaku. 

Penerapannya dalam riset terhadap definisi purchasesintention adalah 

pelanggan akan melakukan tindakan pembelian kembali diwaktu yang akan 

datang sebagai respon langsung dari perilaku paska pembelian dalam jangka 

waktu tertentu.  

Purchases intention dalam hubungannya dengan kunjungan 

wisatawan dalam pembelian jasa pariwisata disebut sebagai behavior 

attention to visit. Pengembangan konseptualisasi model hubungan antara 

kualitas pelayanan yang dirasakan, nilai layanan, dan kepuasan serta 

pengaruh relatifnya terhadap perilaku minat beli (Basiya dan Rozak, 2012). 
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Baker & Crompton (2000), yang menyatakan bahwa persepsi kualitas 

layanan dan kepuasan telah terbukti menjadi perediksi yang baik dari minat 

kunjungan kembali pengunjung (visitors future behavioral intention). 

Manfaat spesifik kepuasan pelanggan disebutkan mempunyai keterkaitan 

positif dengan minat pembelian kembali, dan berpotensi menjadi sumber 

pendapatan masa depan, terutama melalui pembelian ulang, baik crossselling, 

dan up-selling (Tjiptono, 2005:115). Kepuasan pelanggan dapat memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan 

pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, serta membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan (Tjiptono, 2003:102). 

Setiap kali pelanggan membeli, ia bergerak melalui siklus pembelian. 

Pembeli pertama kali akan bergerak melalui lima langkah: pertama, 

menyadari produk dan kedua, melakukan pembelian awal. Kemudian, 

pembeli bergerak melalui dua tahap, pembentukan sikap, yang satu disebut 

“evaluasi pasca-pembelian” dan yang lainnya disebut “keputusan membeli 

kembali”. Bila keputusan membeli kembali telah disetujui, langkah kelima 

yaitu pembelian kembali akan mengikuti. Urutan dari pembelian, evaluasi 

pasca-pembelian, dan keputusan membeli kembali, dengan demikian 

membentuk lingkaran pembelian kembali yang berulang beberapa kali, atau 

beberapa ratus kali, selama terjalin hubungan antara pelanggan dengan 

Analisis Pengaruh Daya... Intan Nurul Fajriyah, FKIP UMP, 2018



28 

 

perusahaan dan produk serta jasanya (Griffin, 2003:18). Lingkaran Pembelian 

Kembali 

 

Gambar 2.1 Lingkaran Pembelian Kembali 

Menurut Mill & Morrison (1985) dalam Sayangbatti dan Baiquni (2013), 

didalam sistem kepariwisataan, terdapat dua unsur pokok yang menentukan dalam 

pengembangan pariwisata. Kedua unsur tersebut adalah Daya Tarik Destinasi dan 

Pelayanan. Kedua unsur tersebut merupakan inti dari kegiatan pariwisata yang 

mendorong bagi seseorang (calon wisatawan) untuk melakukan kegiatan wisata. 

Daya tarik destinasi dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para pelaku 

industri pariwisata kepada wisatawan di suatu destinasi wisata tersebut diatas akan 

berpengaruh terhadap kegiatan wisata yang dilakukannya, hal ini tentunya 

berkaitan langsung dengan minat kunjungan kembali wisatawan tersebut. 

 

 

 

Keputusan 
membeli 
kembali 

Pembalian 
Kembali 

Kesadaran 

Pembelian 
awal 

Evaluasi 
pasca-

pembelian 
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Lima belas tindakan yang mendorong pelanggan pertama kali supaya 

kembali, (Griffin, 2003:116): 

1. Ucapkan terima kasih 

2. Carilah umpan balik pelanggan secara dini dan berilah respon dengan 

cepat 

3. Gunakan surat indoktrinasi  

4. Senantiasa perkuat nilai di mata pelanggan 

5. Tangkap informasi tentang pelanggan dan gunakan 

6. Hati-hati menjaga privasi pelanggan 

7. Senantiasa komunikasi seluruh layanan anda 

8. Lukiskan gambaran kepemilikian yang akan dating 

9. Ubah pembelian berulang menjadi jasa 

10. Perlakukan biaya customer service sebagai investasi yang berharga 

11. Pelihara dan lindungi komunikasi dengan para pengambil keputusan 

12. Kembangkan program imbalan pelanggan 

13. Kembangkan promosi “penyambutan pelanggan baru” 

14. Menawarkan garansi produk 

15. Kembangkan promosi nilai tambah 

E. Penelitian yang Relevan 

Perbandingan penelitian dengan penelitian sejenis pernah 

dilaksanakan, dilakukan untuk membuktikan keaslian penelitian ini. Keaslian 

penelitian ini dapat dilihat dari materi yang dibahas, lokasi penelitian maupun 

metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu. 
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Sabagai pembanding penelitian ini, peneliti membandingkan dengan 

dua penelitian yang telah dilaksanakan terdahulu yakni penelitian Anggun 

Dwi Priyono (2011). Judul “Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pengunjung Melaluii Keputusan Pengunjung Sebagai 

Variabel Intervening Pada Objek Wisata Museum Sangiran, Kabupaten 

Sragen. Lokasi penelitian berada di Museum Sangiran, Kabupaten 

Sragen”.Metode yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan metode 

analisis deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan angket dan 

kuesioner. Hasil dari penelitian ini Kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

secara langsung terhadap Kepuasan Pengunjung. Besarnya pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pengunjung museum sangiran adalah 0,457 atau 

45,7%.  

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sopyan (2015), 

dengan judul “Analisis Pengaruh Daya Tarik Wisata Dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Minat Berkunjung Ulang Pengunjung dengan Kepuasan 

Pengunjung Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Cagar Budaya Lawing 

Sewu)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan 

pengumpulan data menggunakan metode survai dan kuesioner. Hasil dari 

penelitian ini hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa daya tarik wisata, 

kualitas pelayanan, kepuasan pengunjung, dan minat berkunjung ulang 

pengunjung Cagar Budaya Gedung Lawang Sewu tergolong sedang. Hasil 

pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel kepuasan pengunjung 

berpengaruh positif terhadap minat berkunjung ulang (hipotesis 1 diterima), 
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variabel daya tarik berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung 

(hipotesis 2 diterima), variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengunjung (hipotesis 3 diterima), variabel daya tarik 

berpengaruh positif terhadap minat berkunjung ulang (hipotesis 4 diterima), 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat berkunjung 

ulang pengunjung (hipotesis 5 diterima). Untuk penjelasan lebih lanjut dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian yang relevan 

Nama 

Peneliti 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil 

Anggun 

Dwi 

Priyono 

2011 

1. Untuk mengetahui 

promosi secara 

langsung terhadap 

keputusan pengunjung 

pada Objek Wisata 

Museum Sangiran 

Kabupaten Sragen.  

2. Untuk mengetahui 

pengaruh kualitas 

pelayanan secara 

langsung terhadap 

keputusan pengunjung 

pada Objek Wisata 

Museum Sangiran 

Kabupaten Sragen.  

3. Untuk mengetahui 

pengaruh promosi 

secara langsung 

terhadap kepuasan 

pengunjung pada 

Objek Wisata Museum 

Sangiran Kabupaten 

Sragen.  

4. Untuk mengetahui 

pengaruh kualitas 

pelayanan secara 

langsung terhadap 

kepuasan pengunjung 

pada Objek Wisata 

Museum Sangiran 

Kabupaten Sragen.  

Populasi: semua 

pengunjung Objek 

Wisata Museum 

Sangiran Kabupaten 

Sragen. 

Sampel: sampling 

aksidental 

Pengumpulan Data: 

Angket/ Kuesioner, 

Dokumentasi 

Analisis Data: 

Analisis Deskriptif 

Kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh 

secara langsung 

terhadap Kepuasan 

Pengunjung.  

Besarnya pengaruh 

kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan 

pengunjung museum 

sangiran adalah 0,457 

atau 45,7%.  

 

Analisis Pengaruh Daya... Intan Nurul Fajriyah, FKIP UMP, 2018



32 

 

Nama 

Peneliti 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil 

5. Untuk mengetahui 

pengaruh promosi 

secara tidak langsung 

terhadap kepuasan 

pengunjung dengan 

keputusan pengunjung 

sebagai variabel 

intervening pada Objek 

Wisata Museum 

Sangiran Kabupaten 

Sragen.  

6. Untuk mengetahui 

pengaruh kualitas 

pelayanan secara tidak 

langsung terhadap 

kepuasan pengunjung 

dengan keputusan 

pengunjung sebagai 

variabel intervening 

pada Objek Wisata 

Museum Sangiran 

Kabupaten Sragen.  

Sopyan 

2015 
1. Menganalisis 

pengaruhdaya tarik 

terhadap kepuasan 

pengunjung. 

2. Menganalisis pengaruh 

kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan 

pengunjung  

3. Menganalisis pengaruh 

kepuasan pengunjung 

terhadap minat 

berkunjung ulang.  

Populasi: orang yang 

pernah berkunjung 

ke Lawang Sewu 

tahun 2014 

Sampel: Purposive 

Sampling 

Sumber Data: Data 

Pimer dan Data 

Sekunder 

Pengumpulan Data: 

Survei, Koesioner 

Analisis Data: 

Analisis Kuantitatif 

Hasil analisis 

deskriptif 

menunjukkan bahwa 

daya tarik wisata, 

kualitas pelayanan, 

kepuasan pengunjung, 

dan minat berkunjung 

ulang pengunjung 

Cagar Budaya Gedung 

Lawang Sewu 

tergolong sedang. 

Hasil pengujian 

statistik menunjukkan 

bahwa variabel 

kepuasan pengunjung 

berpengaruh positif 

terhadap minat 

berkunjung ulang 

(hipotesis 1 diterima), 

variabel daya tarik 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pengunjung (hipotesis 

2 diterima), variabel 

kualitas pelayanan 

berpengaruh positif 
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Nama 

Peneliti 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil 

terhadap kepuasan 

pengunjung (hipotesis 

3 diterima), variabel 

daya tarik berpengaruh 

positif terhadap minat 

berkunjung ulang 

(hipotesis 4 diterima), 

variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh 

positif terhadap minat 

berkunjung ulang 

pengunjung (hipotesis 

5 diterima). 

Intan 

Nurul 

Fajriyah 

2017 

Tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh 

daya tarik dan kualitas 

pelayanan terhadap minat 

berkunjung ulang 

wisatawan di Lokawisata 

Baturraden, Kabupaten 

Banyumas.   

 

Metode: Survei dan 

Koesioner 

Populasi : Semua 

Pengunjung di 

Lokawisata 

Baturraden saat 

dilakukan penelitian 

Sampel: incidental 

sampling 

Sumber data: Primer 

dan Sekunder 

Analisis Data: 

Analisis Kualitatif 

 

Daya tarik dan 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh positif, 

dengan nilai Koefisien 

Korelasi 0,481 

(Cukup) terhadap 

minat wisatawan untuk 

berkunjung ulang ke 

Lokawisata 

Baturraden. 

Sumber: Anggun Dwi Priyono (2011), Sopyan (2015) 
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F. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian  

 

Daya Tarik Wisata 

1. Adanya sumberdaya 

yang dapat 

menimbulkan rasa 

senang, indah, 

nyaman dan bersih 

2. Adanya aksesibilitas 

yang tinggi untuk 

dapat 

mengunjunginya 

3. Adanya ciri khusus 

atau spesifikasi yang 

bersifat langaka 

4. Adanya sarana dan 

prasarana penunjang 

untuk melayani para 

wisatawan yang hadir 

5. Obyek wisata alam 

mempunyai daya tarik 

tinggi karena 

keindahan alam 

pegunungan, sungai, 

pantai, pasir, hutan 

dan sebagainya 

6. Obyek wisata 

budaya memiliki nilai 

khusus dalam bentuk 

atraksi kesenian, 

upacara-upacara adat, 

nilai luhur yang 

terkandung dalam 

suatu obyek buah 

karya manusisa pada 

masa lampau. 

Lokawisata 

Baturraden 

Kualitas Pelayanan 

1. Keandalan/Reability 

2. Jaminan/Assurance 

3. Keberwujudan/Tangi

bles 

4. Empati/Emphaty 

5. Dayatanggap/respons

ivenes 

Minat Berkunjung 

Ulang ke Lokawisata 

Baturraden 
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Daya tarik wisata dan kualitas pelayanannya sangat diperlukan bila 

ingin wisatawan berkunjung kembali dilain waktu. Maka dalam hal ini pihak 

pengelola diharapkan mampu memenuhi keinginan-keinginan wisatawan atau 

pengunjung. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Daya Tarik dan Kualitas Pelayanan memiliki hubungan positif terhadap 

Minat Berkunjung Ulang Wisatawan di Lokawisata Baturraden. 

H₁ : Daya Tarik dan Kualitas Pellayanan memiliki hubungan negatif terhadap 

Minat Berkunjung Ulang Wisatawan di Lokawisata Baturraden. 
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