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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

menyebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk: 1) meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi; 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat; 3) menghapus 

kemiskinan; 4) mengatasi pengangguran; 5) melestarikan alam, lingkungan, 

dan sumber daya; 6) memajukan kebudayaan; 7) mengangkat citra bangsa; 8) 

memupuk rasa cinta tanah air; 9) memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; 

dan 10) mempererat persahabatan antar bangsa.  Hal ini dapat diartikan bahwa 

sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai 

salah satu sumber pendapatan dan pendayagunaan sumber daya yang dapat 

memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.    

Pandangan ini didukung oleh pendapat Spillane (Septiyastuti, dkk. , 

2014: 653) yang mengatakan  bahwa secara luas pariwisata dipandang sebagai 

kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses 

pembangunan.  Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial 

budaya, ekonomi dan politik.  Spillane lebih lanjut menjelaskan bahwa 

pariwisata dapat dilihat sebagai kegiatan mengembangkan potensi obyek dan 

daya wisata serta kawasan-kawasan wisata potensial secara berkelanjutan 

(sustainable tourism development) dan kegiatan yang mempunyai 

multidimensi dari rangkaian proses pembangunan  (Spillane dalam 

Septiyastuti, dkk. , 2014: 653).  
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Besarnya potensi yang terkandung di dalamnya menjadikan 

pengembangan pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan  untuk 

memperoleh pendapatan.  Hal ini diakui oleh World Tourism Organization 

(WTO)   yang menganggap bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan 

ekonomi (Richardson, 2010: 2).  

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia sendiri semakin 

digalakkan saat Indonesia mulai menyadari adanya penurunan pendapatan dari 

sektor minyak bumi dan gas.  Spillane (dalam Soebagyo, 2012: 153) 

mengemukakan bahwa setidaknya ada empat faktor yang menjadi pendorong 

pengembangan pariwisata di Indonesia.  Keempat faktor tersebut antara lain 

meliputi: (1) berkurangnya peranan minyak bumi sebagai sumber devisa 

negara; (2) merosotnya nilai ekspor pada sektor non-migas; (3) adanya 

kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten; dan (4) besarnya 

potensi yang dimiliki bangsa Indonesia bagi pengembangan pariwisata.  

Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar.  Membentang dari 

Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Propinsi Papua dengan segala 

keaneka ragaman obyek pariwisata, berbagai seni budaya yang menawan dan 

ketersediaan sarana dan prasara pendukung pariwisata, yang kesemuanya itu 

diharapkan mampu menarik lebih banyak lagi devisa negara, baik dari 

wisatawan manca negara maupun domestik.  Potensi yang sangat besar 

tersebut semakin dikembangkan sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia pada tahun 1997.   

Krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1997 tersebut merupakan 

pengalaman yang sangat berharga bagi masyarakat pariwisata Indonesia untuk 
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melakukan repositioning sekaligus revitalization kegiatan pariwisata 

Indonesia.  Hal ini diwujudkan dalam Undang-undang No.  25 Tahun 2000 

tentang Program Perencanaan Nasional yang menempatkan sektor pariwisata 

untuk mendapatkan penugasan baru dalam mempercepat pemulihan ekonomi 

nasional dan memulihkan citra Indonesia di dunia internasional (Kementrian 

Sekretariat Negara RI, 2010).  

 Pengembangan sektor pariwisata yang demikian gencar mulai 

menunjukkan hasil yang signifikan.  Sektor  pariwisata di Indonesia saat ini 

 mengalami banyak  kemajuan, dimana  wisatawan mancanegara yang 

berwisata ke Indonesia terus bertambah.   Berdasarkan data statistik 

kepariwisataan,  jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia 

pada bulan Desember 2014 mencapai 915. 334 kunjungan atau naik 6. 35% 

dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan 

Desember 2013 yang mencapai 860. 655 (Pusdatin Kemenparekraf, 2014).    

Besarnya potensi dari sektor pariwisata tersebut menjadi pendorong 

bagi daerah untuk mengembangkan sektor ini sebagai penunjang bagi 

pendapatan daerah.  Pengembangan sektor wisata sebagai penunjang PAD 

menjadi semakin intensif sejak diberlakukannya otonomi daerah.  Majunya 

industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan 

yang datang.  Oleh karena itu harus ditunjang dengan peningkatan 

pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan 

berkembang dengan baik.     

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang cukup bagus dalam 

pemanfaatan DTW guna meningkatkan industri pariwisata adalah Kabupaten 

Purbalingga.  Hal ini terbukti dari diperolehnya gelar Travel Club Tourism 
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Award (TCTA) 2013 untuk kategori The Most Improved.  Purbalingga 

merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang meraih penghargaan 

kategori ini (tempo, 2013).  

Purbalingga dinilai sebagai kabupaten terbaik yang mengemas 

pengembangan pariwisata, sehingga layak mendapatkan penghargaan kategori 

The Most Improved menyingkirkan ratusan kabupaten lainnya.  

Pengembangan berbagai obyek dan wahana obyek wisata dianggap mampu 

mengatrol pamor Purbalingga sebagai destinasi wisata yang layak dipilih.  

Salah satu tujuan wisata yang terkenal di Kabupaten Purbalingga adalah 

Obyek Wisata Air Owabong. Owabong merupakan Objek Wisata Air 

Bojongsari.  Pada awalnya, objek wisata ini adalah sebuah pemandian umum 

(kolam renang), yang terletak di lokasi yang sama, desa Bojongsari. Kini, 

Owabong menjadi tujuan wisata terbesar di Jawa Tengah. Didukung oleh 

sumber mata air yang berlimpah dari Tuk Cidandang, Cipawon, dan Cikupel 

untuk menikmati kesegaran mata air pegunungan dengan wahana WaterBoom, 

Pantai Bebas Tsunami, sampai dengan Ember Tumpah. Selain wisata air, 

disediakan pula wahana seru lainnya seperti Gokart dan Terapi Ikan.  

Obyek Wisata Air Owabong diresmikan secara Soft Opening oleh 

Bupati Purbalingga pada tanggal 1 Maret 2005 dan diresmikan kembali oleh 

Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 18 Maret 2005 sebagai peresmian Grand 

Opening.  Sejak diresmikan pada tahun 2005, jumlah pengunjung ke obyek 

wisata Owabong mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data pengujung 

di tempat wisata Owabong sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 dapat 

disajikan ke dalam grafik berikut ini.  
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Gambar I.1  Grafik Jumlah Pengunjung dari tahun 2005 – 2014 

 

Berdasarkan data pada grafik di atas, jumlah pengunjung mengalami 

penurunan pada tahun 2008 – 2011.  Penurunan jumlah pengunjung tersebut 

tidak terlepas dari bermunculannya objek-objek wisata lain seperti Kamping 

Semawis di Semarang, Dream Land di Salatiga, Dedy Jaya Water Boom di 

Tegal, Surya Yudha Park di Banjarnegara, Sabda Alam di Garut dan masih 

banyak lagi obyek-obyek wisata sejenis yang berdiri di beberapa daerah, 

dengan kemunculan obyek wisata tersebut sedikit banyak ikut berkontribusi 

terhadap penurunan jumlah pengunjung di Owabong.  

Munculnya objek-objek wisata baru di wilayah sekitar yang 

berdekatan dengan berbagai daya tarik yang ditawarkan, mau tidak mau harus 

menjadi pertimbangan bagi operator objek wisata Owabong untuk terus 

meningkatkan daya saing atau daya tarik yang dimilikinya agar tidak semakin 
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ditinggalkan oleh para pengunjungnya.  Sejak adanya peningkatan fasilitas, 

yang dilakukan pada tahun 2011, jumlah pengunjung mengalami peningkatan.  

Hal ini berkaitan dengan meningkatnya daya tarik tujuan wisata seiring 

dengan pengembangan yang dilakukan.  

Daya tarik suatu objek wisata itu sendiri menurut Getz  (dalam Fyall, 

2003) mencakup tujuh elemen yang meliputi: (1) infrastruktur; (2) akomodasi;  

(3) transportasi; (4) atraksi; (5) catering;(6) pedagang pengecer; dan (7) sarana 

rekreasi atau hiburan.  Sedangkan menurut Fyall, et al (2003), daya tarik objek 

wisata diklasifikasikan ke dalam 6 elemen, yaitu: (1) atraksi (attractions); (2) 

keterjangkauan (accessibility) ; (3)akomodasi (amenities); (4) paket yang 

tersedia(available packages); (5) aktivitas yang ada (activities); dan (6) 

layanan penunjang yang sering digunakan oleh wisatawan seperti bank, rumah 

sakit, telekomunikasi, dll. (ancillary services). Elemen-elemen tersebut 

merupakan faktor-faktor yang menjadi keunggulan kompetitif (competitive 

advantage) bagi suatu objek wisata.  

Kotler (2006) dan Buhalis (2000) menyatakan bahwa tujuan wisata, 

sebagai suatu produk pariwisata, merupakan suatu entitas yang paling sulit 

dikelola dan dipasarkan.  Hal ini dikarenakan adanya kompleksitas hubungan 

yang ada di antara para pemangku kepentingan lokal.  

Atas dasar hal itu, Buhalis (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa 

pengembangan dan tujuan-tujuan implementasi stratejik pada objek wisata 

antara lain meliputi:  1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar objek 

wisata tersebut dalam jangka panjang; 2) menarik kunjungan wisatawan 

dengan memaksimalkan kepuasan mereka; 3) memaksimalkan profitabilitas 
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perusahaan-perusahaan di sekitar objek wisata tersebut dan memaksimalkan 

efek-efek multipliernya; serta 4) mengoptimalkan dampak-dampak pariwisata 

tersebut dengan cara menyeimbangkan antara manfaat-manfaat ekonomis 

yang dihasilkan dengan biaya-biaya sosial budaya dan lingkungan yang 

ditimbulkannya.     

Sependapat dengan Buhalis, Kotler (2006) menyebutkan bahwa 

persaingan global dan konsentrasi objek wisata dapat menimbulkan berbagai 

tantangan dan permasalahan dalam hal penciptaan loyalitas pelanggan dan 

keunggulan kompetitif dalam pasar produk pariwisata.  Hal ini dikemukakan 

oleh Kotler sebagai berikut:  

“Global competitiveness and tourism concentration create 

numerous challenges and problems in the creation of consumer 

loyalty and sustainable competitive advantage in the tourism 

product market”.   

 

Menurut pendapat Kotler tersebut tergambar bahwa dalam pemasaran 

produk pariwisata, keunggulan kompetitif berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan, terutama dalam persaingan global di masa sekarang ini.  Hal ini 

menuntut adanya peningkatan keunggulan kompetitif pada suatu objek 

pariwisata agar mampu bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat, 

sehingga kepuasan konsumen meningkat yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan.  

Keunggulan kompetitif yang mencakup enam aspek sebagaimana 

dijelaskan oleh Fyall, et al. (2003), menjadi daya tarik suatu objek wisata guna 

menarik kedatangan pengunjung.  Selain keunggulan kompetitif, faktor lain 
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yang dipandang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan adalah kualitas 

pelayanan.  

Kualitas pelayanan dalam produk jasa, menurut Zeithamal, et al. , 

(2002) terdiri dari 5 aspek yang meliputi : bukti langsung (tangibles), kendala 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), dan 

kepedulian (emphaty).  Kelima aspek tersebut apabila dikelola dengan baik 

akan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya akan 

dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.  Hal ini didukung oleh temuan 

penelitian yang dilakukan oleh Donnelly (2009) yang menyimpulkan bahwa 

kualitas, nilai-nilai, dan kepuasan pelanggan merupakan faktor-faktor penentu 

utama loyaltias pelanggan objek pariwisata.  

Loyalitas pelanggan/ pengunjung pada industri kepariwisataan 

sangatlah penting agar tidak terjadi dampak penurunan jumlah pengunjung, 

sebagaimana terjadi selama periode tahun 2009 – 2011.  Apalagi dengan 

semakin banyaknya objek wisata baru yang bermunculan di kawasan yang 

relatif berdekatan dengan objek wisata tersebut.  Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan riset pemasaran untuk mengetahui faktor-

faktor yang dapat meningkatkan loyalitas pengunjung.    

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KEUNGGULAN 

KOMPETITIF DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

DAN LOYALITAS PENGUNJUNG OBJEK WISATA AIR OWABONG, 

PURBALINGGA”.  
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, selanjutnya 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh keunggulan kompetitif dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pengunjung di objek wisata air Owabong, baik secara 

parsial maupun secara simultan? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepuasan pengunjung terhadap loyalitas 

pengunjung di objek wisata air Owabong? 

3. Apakah terdapat pengaruh langsung keunggulan kompetitif dan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pengunjung di objek wisata air Owabong? 

4. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung keunggulan kompetitif dan 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pengunjung melalui kepuasan 

pengunjung di objek wisata air Owabong? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh  keunggulan kompetitif dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pengunjung serta dampak selanjutnya terhadap loyalitas 

pengunjung.  
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keunggulan kompetitif  

dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung di objek wisata 

air Owabong baik secara parsial maupun secara simultan.  

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pengunjung di objek wisata air Owabong.  

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung keunggulan 

kompetitif  dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pengunjung di 

objek wisata air Owabong.  

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung 

keunggulan kompetitif dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pengunjung melalui kepuasan pengunjung di objek wisata air Owabong.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi  Pengelola Objek Wisata Air Owabong  

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 

masukan dan informasi kepada manajemen dan para karyawan yang 

berkompeten sehingga  dapat meningkatkan loyalitas pengunjung .  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengembangan penelitian pemasaran di bidang industri pariwisata, dan 

menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 


