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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Era globalisasi dan regulasi saat ini pembahasan faktor manusia dalam ruang 

lingkup pekerjaan merupakan faktor yang sangat penting. Persaingan ketat diberbagai 

bidang pekerjaan membuat manusia yang terlibat didalamnya ingin memberikan yang 

terbaik bagi orang lain, terutama jika industri bidang kerja atau client, tamu, pembeli, 

nasabah, konsumen adalah aset berharga dalam mengembangkan industri jasa. 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap memiliki kemampuan 

untuk menyumbangkan devisa terbesar setelah minyak dan gas bumi. Akan tetapi saat 

ini dunia kepariwisataan Indonesia tengah mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat 

dari perolehan devisa yang menurun dibandingkan dengan pendapatan beberapa 

tahun kebelakang. Beberapa penyebabnya adalah kasus bencana alam yang terjadi di 

Indonesia yang sangat jelas mempengaruhi dan mengembuskan kecemasan 

mendalam akan mengguncang dunia pariwisata Indonesia dan masalah travel 

warning (peringatan untuk bepergian) ke Indonesia (Antoni, 2008).  

Berbagai pihak di Indonesia baik yang berhubungan langsung maupun tidak 

dengan dunia pariwisata dilanda rasa waswas, yang paling dikhawatirkan adalah akan 

terjadi eksodus wisatawan asing sebelum waktu lancongnya berakhir di Indonesia. 

Atau para tamu mendadak check out dari hotel dan kembali ke negara asalnya. Oleh 

karena itu pemerintah berusaha untuk kembali mendorong agar wisatawan asing 

datang dengan menyatakan bahwa Indonesia telah aman untuk dikunjungi, dan untuk 

dunia pariwisata kota Karanganyar sendiri, penyebab menurunnya perolehan 
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pendapatan antara lain karena faktor bencana alam. Tanah longsor yang terjadi pada 

bulan Desember tahun 2007 menyebabkan kunjungan ke tempat wisata khususnya di 

Lokasi Wisata Tawangmangu Karanganyar menurun drastis (Wibowo, 2008). 

Kegiatan pariwisata memberikan keuntungan dan manfaat bagi suatu 

negara/daerah tujuan wisata, walaupun tidak terlepas pula adanya kerugian serta 

dampak negatif yang ditimbulkannya terutama terhadap kebudayaan dan lingkungan. 

Keuntungan yang paling jelas akibat adanya pariwisata adalah sumbangannya 

terhadap neraca pembayaran dan mendatangkan devisa, terciptanya kesempatan kerja 

dan terhadap sektor-sektor lain (melalui dampak tidak langsung), serta adanya 

kemungkinan bagi masyarakat di negara/daerah penerima wisatawan tersebut untuk 

meningkatkan tingkat pendapatan dan standar hidup masyarakat. 

Menurut Antoni (2008) Kebijaksanaan kepariwisataan Indonesia untuk 

perkembangan jangka panjang perlu adanya perkembangan teknologi informasi dan 

telekomunikasi serta perlu adanya kemajuan teknologi dan liberalisasi industri 

pariwisata. Sedangkan menurut Wahab (1992) untuk perkembangan pariwisata di 

suatu daerah perlu adanya manajemen kepariwisataan. Artinya adanya faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan pariwisata menjadi faktor irrasional seperti lingkup 

pergaulan dan ikatan-ikatan keluarga, tingkah laku prestise, tiruan mode dan kondisi 

ekonomi. Sedangkan faktor rasional adalah sumber asset wisata alam, panorama, 

wisata budaya, fasilitas wisata, prosedur kunjungan, bea cukai, kondisi lingkungan 

fisik masyarakat setempat terhadap orang asing, keramahtamahan dan sikap mudah 

bergaul,dan sebagainya. Hasil penelitian Idrus dan Ida Bagus Putra (Yoeti, 1999) 

tentang faktor yang mempengaruhi wisatawan menginap dihotel. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa service merupakan faktor dominan dengan kontribusi 7,5% 
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dan eigen value 7,3. Variabel yang terdapat pada faktor pelayanan adalah pelayanan 

dari cashier roon boy/maid, fool attendent pelayanan dari swimming Poll, 

receptionits, dan pelayanan dari waiter. 

Pengelola sebuah tempat pariwisata dalam memenangkan suatu persaingan 

yang semakin ketat di era global, memuaskan konsumen merupakan tujuan utama 

yang tidak dapat ditawar. Dunia bisnis baik jasa maupun manufaktur tak henti-

hentinya berkompetisi untuk membuat konsumennya tetap setiap pada produknya dan 

tidak berpaling  ke produk lain. Salah satu kiat yang diyakini oleh pemasar untuk 

meraih hal itu tak lain dengan menciptakan sistem pelayanan konsumen yang selalu 

mengarah kepada customer satisfaction (kepuasan konsumen), seperti yang telah 

diungkapkan oleh Mowen (1995) bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat  

perasaan setelah membandingkan pelayanan yang dirasakan  (perceived performance) 

dengan harapan (expectation). Menurutnya konsumen bisa mengalami salah satu dari 

tiga tingkat kepuasan yang umum, yaitu jika pelayanan di bawah harapan maka 

konsumen akan merasa tidak puas namun bila pelayanan sama dengan harapan, 

konsumen akan merasa puas dan apabila pelayanan melampaui harapan yang 

diinginkan maka konsumen akan merasa sangat puas, senang bahkan bahagia. 

Dimana harapan konsumen dibentuk oleh pengalaman pembelian terdahulu, komentar 

teman serta info pemasar atau pesaingnya. 

Menurut Whireley (Murdono, 2003) sebagian besar (hampir 70%) pelanggan 

meninggalkan perusahaan tertentu karena keluhan terhadap kualitas pelayanan, bukan 

karena kualitas produknya. Gasperz (1997) mengatakan bahwa 95% konsumen yang 

tidak puas terhadap pelayanan diri suatu produk atau jasa tidak akan pernah 

menyampaikan keluhannya kepada produsen dan 90% dari konsumen yang tidak puas 
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tersebut tidak akan lagi menggunakan produk atau jasa tersebut. Kepuasan konsumen 

merupakan dasar yang sangat menentukan dalam proses pembelian selanjutnya, 

menurut Marquis (1983) ada kecenderungan yang tinggi pada konsumen untuk 

beralih ke perusahaan lain apabila mereka tidak puas. 

Hasil-hasil kajian selama ini menunjukkan bahwa pelanggan yang loyal 

memang sangat berharga bagi perusahaan. Studi Bain & Compeny mengungkapkan 

bahwa secara rata-rata, kenaikan sebesar 5% pada jumlah pelanggan yang membeli 

kembali akan mampu meningkatkan laba sebesar 25 sampai 85% (Stamatis, 1996). 

Menurut ahli lain Crisp (1993) menyebutkan bahwa makin lama pelanggan bertahan, 

makin berharga dia. Pelanggan jangka panjang membeli lebih banyak, kurang sensitif 

terhadap harga, menekan biaya dan biaya start-up, dan kadang-kadang mampu 

menarik pelanggan baru. Mengurangi angka peralihan pelanggan sekitar 5 % per 

tahun akan mampu menggandakan laba. Potensi yang menjanjikan itu tentu sangat 

positif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha sehingga sudah selayaknya 

pengelolaan loyalitas mendapat perhatian lebih dari pihak perusahaan. Agar sebuah 

perusahaan dapat memenangkan persaingan maka perusahaan itu harus meningkatkan 

1oyalitas konsumen dan harus menjalin hubungan mesra dengan konsumen.  

Loyalitas adalah tidak ingin berpindah pada produk lain karena suatu 

penilaian tertentu. Untuk meningkatkan loyalitas konsumen perusahaan menfokuskan 

pada upaya menciptakan kepuasan konsumen secara maksimal melalui berbagai 

metode yang langsung dapat memberikan respon informasi berharga sebagai wujud 

refleksi positif dalam konteks umpan balik dari konsumen (Mabruroh, 2003). Cara 

yang lain yang ditempuh oleh perusahaan dengan cara memuaskan dan 

menyenangkan pelanggan (pengunjung), perusahaan harus menyesuaikan atau 
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mengikuti alur pasar atau apa yang diminta oleh pelanggan. Pengelola wisata sebagai 

salah satu usaha jasa merupakan salah satu jenis usaha yang berpeluang besar untuk 

meraih potensi yang positif loyalitas pelanggan. 

Menghadapi tantangan dan peluang ini, telah dilakukan pula perubahan peran 

Pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan 

sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan hanya kepada tugas-tugas 

pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan 

oleh swasta dapat berkembang lebih pesat. Peran fasilitator disini dapat diartikan 

sebagai menciptakan iklim yang nyaman agar para pelaku kegiatan kebudayaan dan 

pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif. Selain itu sub sektor 

pariwisata pun diharapkan dapat menggerakan ekonomi rakyat, karena dianggap 

sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan 

sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan 

masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau 

community-based tourism development . 

Masyarakat di banyak daerah di berbagai penjuru tanah air masih banyak yang 

belum memahami bahwa dengan menerima kunjungan wisatawan di daerahnya, 

Pemda dan masyarakat setempat pun bertanggungjawab untuk memberikan 

kemudahan dan rasa aman bagi wisatawan dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman baik dari perjalanan wisata yang dinikmatinya. Artinya, jika wisatawan 

telah setuju untuk membayar mahal untuk dapat menikmati obyek wisata tertentu, 

maka Pemda  dan masyarakat setempat perlu memberikan "respons" yang 

mendukung rasa aman maupun ketenangan yang diperlukan wisatawan untuk dapat 

menikmati obyek-obyek wisata yang tersedia. Hal ini termasuk pelayanan yang 
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optimal, lingkungan yang bersih, aman, serta kualitas unggul dari obyek wisata dan 

atraksi budaya yang disajikan. Melalui cara itu, citra tempat wisata dapat di-

tingkatkan, dan kesan baik dari para pengunjung dapat ditumbuhkembangkan 

sehingga akan mendorong para pengunjung untuk kembali mendatangi tempat wisata 

tersebut. Data pengunjung di objek wisata tawangmangu pada akhir Juli 2008 

sebanyak 30.069 sedangkan data tahun 2007 sebanyak 41,296. Terlihat bahwa 

pengunjung tahun 2008 merosot tajam dibandingkan tahun 2007 pada periode yang 

sama. Data pengunjung di objek wisata Tawangmangu dapat dilihat pada tabel 1 

berikut ini: 

Tabel 1 
Perbandingan Data Pengunjung Objek Wisata Tawangmangu 

 Periode 6 Bulan (Januari – Juli ) 
Tahun 2005 –2008 
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Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar 2008 

Dari data di atas terlihat bahwa dalam periode yang sama antara tahun 2007 

dan 2008 terjadi penurunan pengunjung yang signifikan sehingga berpengaruh pada 

pemasukan daerah dan kehidupan warga sekitarnya. Penurunan jumlah pengunjung di 
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tempat wisata di Tawangmangu tersebut harus diperhatikan secara serius oleh 

pemerintah maupun pengelola agar dapat diketahui apa penyebabnya dan bagaimana 

cara penanggulangannya sehingga mampu menghidupkan kembali objek wiasta 

sebagai sumber devisa negara dan bermanfaat bagi kehidupan warga sekitarnya. 

Pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman 

mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam 

merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata Indonesia tersebut. Salah 

satu tantangan yaitu berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia, khususnya 

mengenai landasan pola pikir dalam melihat kegiatan pariwisata oleh masyarakat 

setempat. Hingga saat ini masih banyak ditemukan adanya tingkat pengetahuan, 

pemahaman dan kesiapan masyarakat setempat yang masih rendah  dalam menerima 

kegiatan pariwisata dan pengembangannya.  

Berbagai wacana kepariwisataan yang mengarah pada quality tourism yang 

telah dipaparkan di atas seyogyanya selalu menekankan pentingnya kualitas 

pelayanan. Padahal sejatinya, kualitas pelayanan itu hanyalah satu sisi dari pariwisata 

berkualitas itu. Kenyataan yang ada bahwa kebermanfaatan sosial dan ekonomis bagi 

masyarakat di mana aktivitas pariwisata itu berlangsung selama ini kurang 

diperhatikan, sehingga upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang 

pariwisata secara menyeluruh dan kesinambungan (sustainable tourism) belum 

terjamin.  

Berdasarkan uraian yang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah: 

“Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap kualitas pelayanan dengan loyalitas 

pengunjung tempat wisata? Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka 
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penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

persepsi terhadap kualitas pelayanan dengan loyalitas pengunjung tempat wisata. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara persepsi terhadap kualitas pelayanan dengan loyalitas 

pengunjung tempat wisata 

2. Peranan atau sumbangan efektif persepsi terhadap kualitas pelayanan dengan 

loyalitas pengunjung tempat wisata 

3. Dimensi atau aspek persepsi terhadap kualitas pelayanan yang dominan terhadap 

loyalitas pengunjung 

4. Tingkat persepsi terhadap kualitas pelayanan dan loyalitas pengunjung tempat 

wisata. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi pengelola tempat wisata, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan kajian dalam upaya mengoptimalkan potensi lokasi wisata yang 

ada serta mengevaluasi kinerja para stafnya agar mampu meningkatkan pelayanan 

terhadap pengunjung sehingga berdampak pada loyalitas pengujung. 

2. Bagi ilmuwan psikologi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan infomasi 

wacana pemikiran dan bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk penelitian 

dalam bidang kepariwisataan. 
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