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Salam Pariwisata! 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL merupakan media publikasi ilmiah yang memuat 

artikel-artikel di bidang pariwisata dan manajemen perhotelan dengan ruang lingkup 

manajemen pemasaran, keuangan, sumberdaya manusia, dan operasi. BOGOR 

HOSPITALITY JOURNAL didedikasikan untuk menumbuhkan kreasi dan pertukaran 

ide antara akademisi, kalangan industry atau bisnis praktis, dan institusi pemerintah 

dalam bidang pariwisata dan manajemen perhotelan. Jurnal ini diterbitkan dua kali 

dalam setahun, yaitu bulan Desember dan Juni oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat – Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. 

Dhanik Puspitasari, menulis artikel berjudul “Peran Wisatawan Domestic Dalam Wisata 

Menyelam Di Indonesia”, membahas mengenai peranan wisatawan khususnya 

wisatawan domestik dalam wisata menyelam di Indonesia sebagai salah satu penggerak 

ekonomi pendapatan daerah.  Liliana Dewi, menulis mengenai “Transformasi 

Pariwisata”, membahas mengenai daya tarik wisata museum yang diindentifikasi 

menjadi daya tarik wisata. Artikel lain di tulis oleh Yuviani Kusumawardhani, berjudul 

“Strategi Pengembangan Manajemen Pariwisata Desa Sukaharja Menjadi Suatu Desa 

Wisata”, pada artikel ini dibahas mengenai pengembangan desa menjadi desa wisata 

dilihat pada sistem manajemen pengembangan..  

Maidar Simanihuruk, menulis artikel dengan judul “Implementasi Strategi Komunikasi 

Pemasaran Terpadu Dalam Meningkatkan Wisatawan Dalam Negeri Pada Jasa Wisata 

Bahari Di Raja Ampat Papua”, membahas mengenai strategi komunikasi untuk 

meningkatkan wisatawan dalam negeri untuk berkunjung. Juwita Qadarsih, dkk, 

menulis mengenai “Analisis SWOT Strategi Promosi Advertising Di Objek Wisata 

Curug Bidadari Sentul Paradise Park, Sentul”, membahas mengenai analisis SWOT 

dalam menentukan strategi pengembangan advertising.  

Rahmat Hidayat, membahas mengenai “Pengaruh Tourist Loyalty Dalam Music 

Tourism: Studi Kasus Java Jazz Festival 2016”, membahas mengenai analisis pengaruh 

education experience terhadap memori pada studi kasus jazz festival 2016. Dina 

Mayasari Soewoyo, dkk, menulis artikel “Layanan Prima Dan Kepuasan Pengunjung 

(Penelitian Metode Kombinasi Pada Destinasi Wisata)”, membahas mengenai metode 
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kombinasi dalam memberikan pelayanan prima terhadap kepuasan pengunjung. Ika 

Suryono Djunaid, menulis “Analisis Kinerja Room Attendant Melalui Penerapan 

Standard Operating Procedure Make Up Room”, membahas mengenai penerapan SOP 

pada room attendant. 

Mudah – mudahan informasi yang disajikan dalam edisi kali ini semakin menambah 

wawasan pembaca. 

 

Selamat Membaca! 
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ABSTRAK 

Artikel ini memaparkan tentang pentingnya pemasyarakatan dalam kegiatan wisata 
bahari khususnya wisata selam di Indonesia. Kegiatan pariwisata merukakan salah satu 
sektor penting dalam penggerakan roda ekonomi pemerintah. Indonesia dengan 
kekayaan sumberdaya alam hayati memiliki peluang yang sangat besar apabila dapat 
dimanfaatkan secara maksimal. 

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kualitatif. Data yang digunakan adalah 
data skunder yang dikumpulkan dengan berbagai macam cara di antaranya adalah 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil bahwa 
wisatawan domestik memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan pendapatan 
negara serta berperan dalam memajukan kegiatan atau wisata menyelam di Indonesia 
mengingat dua per tiga dari wilayah Indonesia adalah lautan, selain itu hadirnya 
wisatawan akan memberikan banyak dampak positif dalam memanjukan suatu daerah. 

Kata Kunci: Pariwisata, Wisata bahari, Menyelam, Wisatawan domestik. 

 

1. PENDAHULUAN 

Beberapa tempat yang terkenal sebagai tempat wisata menyelam di Indonesia 
diantaranya berada di Raja Ampat (Papua), Pulau Togian (Sulawesi Utara), Pantai Pink 
(Pulau Komodo), Pulau Bunaken (Sulawesi Utara), Pulau Wakatobi (Sulawesi Tenggara), 
Pulau Menjangan (Bali), Pulau Weh (Sumatra), Pulau Karimun Jawa, Kepulauan Banda 
(Maluku), Tulamben (Bali), dan masih banyak lagi. Didaerah Raja Ampat salah satu 
yang paling terkenal adalah kegiataan menyelam. Banyaknya tempat yang indah dan 
alami selayaknya menjadikan industri pariwisata menjadi salah satu sektor penghasil 
devisa yang diperhitungkan.  Dunia kepariwisatan sekarang ini dapat dirasakan 
semakin bertambah pesat dari tahun ke tehun dan menjadi sektor yang sangat 
strategis bagi setiap negara untuk menambah devisa negara dari setor non migas, 
sehingga perlu adanya perhatian yang sangat serius terhadap pengelolaan disektor ini 
(Soebagyo, 2012: 126) 
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Selama ini, jenis wisata bahari ini sangat didominasi oleh wisatawan mancanegara, 
jumlahnya hingga 80 persen17 (https://www.pressreader.com). Sehingga dapat 
dihitung secara jelas bahwa wisatawan domestik hanya sebesar 20 persen, dimana 
seharusnya kegiatan wisata jenis ini didominasi oleh wisatawan domestik. Namun, 
perlu disadari pula, bahwa untuk dapat menghidupkan wisata maritim ini diperlukan 
usaha yang luar biasa besar untuk dapat menanamkan rasa kecintaan masyarakat 
terhadap apa yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam berperan menghidup-hidupkan  
budaya maritim, tidak selesai sebagai wacana dengan menunjukkan data dua per tiga 
wilayah NKRI adalah air, tetapi juga membangun kecintaan pada isi dapur Indonesia 
(Abdurrachmat, 1998). Masyarakat Indonesia sendiri khususnya harus dapat 
memahami bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini amat sangat banyak 
dan tanpa harus keluar negeri, keindahan alam yang sama dapat ditemukan di 
Indonesia. Semakin banyak jumlah wisatawan yang datang ke suatu daerah wisata, 
maka akan semakin banyak pendapatan yang didapatkan oleh daerah tersebut, 
dimana pendapatan tersebut dapat berguna sebagai penggerak roda perekonomian 
didaerah tersebut.  

Dalam mendorong perkembangan pariwisata, menurut Spilane (1978) faktor 
pendorong pengembangan pariwisata di Indonesia adalah : 1) berkurangnya peranan 
minyak bumi sebagai sumber devisa negara jika dibanding dengan waktu lalu; 2) 
merosotnya nilai eksport pada sektro nonmigas; 3) adanya kecenderungan 
peningkatan pariwisata secara konsisten; 4) besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia bagi pengembangan pariwisata. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan wisatawan domestik dalam pembangunan wisata di 
Indonesia? 

2. Apakah wisata selam perlu dimasyarakatkan kepada wisatawan domestik? 
3. Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memasyarakatkan wisata 

menyelam? 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah unruk 

mengetahui peranan wisatawan domestik dalam keigiatan wiasata menyelam di 
Indonesia. 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penulisan artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Penelusuran dokumentasi, baik berupa gambar dan video 
b. Studi kepustakaan, mengambil teori dan hasil penelitian sebelumnya dan 

tulisan-tulisan apapun yang dapat digunakan dalam penulisan artikel ini yang 
berdasarkan pada setiap jenis referensi.  

Teknik yang digunakan untuk menganalisis adalah teknik deskriptif. Teknik deskriptif 
adalah mengambarkan semua data yang dikumpulkan serta dianalisis dan dicari 
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benang dengan teori-teori yang disediakan sehingga dapat menafsirkan dan menarik 
kesimpulan. 

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

3.1. Wisata Bahari 

Wisata Bahari merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, 
pantai, atau laut. Wisata bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan 
potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata 
baik yang dilakukan diatas permukaan di wilayah laut yang tidak dapat 
dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis 
biota laut (http://ensiklo.com). Sehingga dapat dikatakan bahwa ekosistem yang 
ada didalam laut tersebut justru menjadi daya tarik utama wisatawan untuk 
datang dan berkunjung. Daya tarik wisata adalah suatu bentuk dari segala 
fasilitas maupun aktivitas yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan untuk 
datang ketempat tertentu (http://www.definisimenurutparaahli.com). Menurut 
Lukman Hakim (2004), aktivitas wisata meliputi: jalan kaki (hiking), berakit 
(rafting), bersepeda (biking), menyelam (diving), berlayar (saling), camping dan 
panjat tebing. 

Dalam mengemas ekosistem laut menjadi suatu daya tarik, beberapa cara 
telah dilakukan. Diantaranya dengan mengemas menjadi suatu kegiatan olah 
raga air yang menarik. Olah raga air yang dimaksud disini adalah suatu acara 
yang didukung oleh peralatan modern seperti speedboat, diving, snorkling, dan 
berselancar [iwan Nugroho, Wisata Bahari dan Wisata Alam]. Hal ini sesuai 
dengan (Pendit, I Nyoman S., 1994) yang menyatakan bahwa Wisata bahari 
adalah suatu kunjungan ke objek wisata, khususnya untuk menyaksikan 
keindahan lautan, menyelam dengan perlengkapan selam lengkap. Berdasarkan 
pemaparan diatas dapat dilihat bahwa untuk dapat melakukan kegiatan 
menyelam ini memerlukan peralatan khusus yang dapat menunjang kelancaran 
aktivitas berwisata. 

Pada dasarnya,  menyelam sudah banyak dilakukan oleh manusia dari jaman 
dahulu kala dengan tujuan untuk mengeksplorasi hasil kekayaan laut untuk 
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan dibawah 
permukaan air dengan atau tanpa peralatan untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. Pada awalnya kegiatan ini dilakukan menggunakan alat-alat tradisional 
(http://uksa387.undip.ac.id). Kegiatan menyelam terbagi menjadi dua, yakni 
menyelam di permukaan air (snorkling), dan menyelam dibawah permukaan air 
(diving). Diving bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu free diving dan scuba 
diving. 

Free diving adalah kegiatan menyelam dengan menahan nafas selama 
beberapa waktu di bawah permukaan air. Aktivitas free diving tidak 
menggunakan alat bantu pernafasan, hanya mengandalkan udara yang terdapat 
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pada paru-paru penyelam saja. Sedangkan scuba diving adalah kegiatan 
menyelam di bawah permukaan air menggunakan alat bantu pernafasan dengan 
tabung udara. 

Resiko dalam kegiatan menyelam sangat tinggi, terlebih-lebih bila penyelaman 
itu dilakukan seorang diri, hal ini dikarenakan apabila terjadi sesuatu dalam 
kegiatan tersebut maka dapat membahayakan keselamatan jiwa, dan akan sulit 
untuk dapat meminta bantuan.  

Oleh karena itu dunia penyelaman menganut dan mempraktekkan prinsip 
penyelaman secara bersama-sama atau berkelompok. Sehingga dianjurkan sekali 
untuk menyelam secara berkelompok dengan sistem mitra atau yang lebih 
dikenal dengan istilah buddy system (http://ensiklo.com). Pemerintah telah 
menjadikan pariwisata sebagai leading sector pembangunan perekonomian  
nasional dengan menempatkan sebagai sektor penghasil devisa terbesar, 
memberikan kontribusi terhadap PDB nasional yang tinggi, serta menciptakan 
lapangan kerja yang luas (http://kemenpar.go.id). 

Melihat kontribusi kegiatan pariwisata terhadap ketahanan devisa negara dan 
luasnya perairan di Indonesia maka tidak salah bila wisata bahari, khususnya 
untuk aktivitas menyelam perlu ditingkatkan kepada wisatawan domestik. 
Menurut Samsuridjal dan Kaelany dalam mengembangkan wisata bahari 
mempunyai tantangan perkembangan wisata bahari adalah belum terbentuknya 
sistem pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan infrastruktur, 
organisasi pengelolaan, dan sistem pemasaran terpadu, lalu rendahnya 
kesadaran masyarakat dan investor dalam negri dalam mengembangkan sumber 
daya laut. Selain itu, peralatan wisata bahari digolongkan sebagai barang mewah 
sehingga pajak mahal. 

3.2. Wisatawan Domestik 

Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata (Undang-
undang nomor 10 tahun 2009). Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi: 
wisatawan internasional dan wisatawan nasional. Wisatawan Internasional 
(mancanegara) adalah orang yang melakukan perjalanan wisata diluar negerinya 
dan wisatawan didalam negerinya, sedangkan wisatawan nasional (domestic) 
adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia 
diluar tempatnya berdomisili, dalam jangka waktu sekurang-kurangya 24 jam 
atau menginap kecuali kegiatan yang mendatangkan nafkah ditempat yang 
dikunjungi (Pendit, 1994). 

Jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta, juga 
merupakan peluang pasar yang baik selain para wisatawan asing. Hal ini 
didukung oleh data dari hasil Sensus Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS 
menunjukkan adanya peningkatan wisatawan dalam negeri dari 1991 hingga 
1994 sebesar 22,8%, pada tahun 1991 sebanyak 64,5 juta orang pada tahun 1994 
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menjadi 83,9 juta orang (Kedaulatan Rakyat, 21 Agust. 1998:5). Oleh karena itu, 
pemerintah menyadari betul jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu 
kelebihan yang belum dimanfaatkan sevara maksimal untuk datang dan 
berkunjung ke tempat-tempat wisata menyelam yang ada di Indonesia. bahkan, 
bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dapat mendongkrak jumlah kunjungan 
wisatawan untuk dapat berkunjung ke daerah-daerah yang memiliki kegiatan 
wisata menyelam.  

Kurangnya minat wisatwan untuk berkunjung dapat berasal dari 
berbagaimacam hal. Banyak pula hal-hal yang dapat mendorong wisatawan 
untuk memutuskan melilih suatu tempat wisata untuk dikunjungi. Menurut 
Chafid Fandeli (1995:50-51) faktor yang mendorong manusia berwisata adalah: 
1) keinginan untuk melepaskan diri tekanan hidup sehari-hari di kota, keinginan 
untuk mengubah suasana dan memanfaatkan waktu senggang; 2) kemajuan 
pembangunan dalam bidang komunikasi dan transportasi; 3) keinginan untuk 
melihat dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru mengenai masyarakat 
dan tempat lain; 4) meningkatnya pendapatan yang dapat memungkinan 
seseorang dapat dengan bebas melakukan perjalanan yang jauh dari tempat 
tinggalnya. 

Setelah mendapatkan stimulus atau dorongan dari dalam diri seseorang, maka 
ia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan menentukan 
suatu destinasi yang sesuai dengan keinginannya. Keinginan seorang wisatawan 
dalam menentukan suatu destinasi wisata akan berbeda dengan wisatawan 
lainnya. 

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi perjalanan wisata adalah 
sebagai berikut Foster (1985:5): 1) Profil Wisatawan (Tourist Profile), 2) 
Pengetahuan untuk melakukan perjalanan (travel awareness) yang meliputi 
informasi tentang daerah tujuan wisata serta ketersediaan fasilitas dan 
pelayanannya, 3) Karakteristik perjalanan (trip features) yang meliputi jarak, 
waktu tinggal di daerah tujuan, biaya dan waktu perjalanan, 4) Sumber daya dan 
karakteristik daerah tujuan (resources and characteristic of destination) yang 
meliputi jenis atraksi, akomodasi, ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan, 
kondisi lingkungan dan sebagainya.  

Semakin banyak wisatawan yang datang, maka akan banyak memberikan 
kontribusi terhadap masyarakat sekitar, lingkungan dan juga negara. Menurut 
Rabani (2016), ia menuliskan bahwa terdapat beberapa dampak Positif dari 
kegiatan wisata, yakni: 1) Pendapatan Tetap. 2) Peningkatan Pelayanan untuk 
Masyarakat, 3) Penguatan dan pertukaran budaya, 4) Kesadaran masyarakat 
terhadap konservasi. Hal ini selaras dengan yang diutarakan oleh  John M. 
Bryden (1973) dalam [1] yang menyebutkan suatu penyelenggaraan kegiatan 
pariwisata dan obyek wisata dapat memberikan setidaknya ada 6 butir dampak 
positif, adapun dampak positif tersebut adalah sebagai berikut: penyumbang 
devisa negara, menyebarkan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, 
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memacu pertumbuhan ekonomi melalui dampak penggandaan (multiplier 
effect), wawasan masyarakat tentang bangsa-bangsa di dunia semakin meluas 
dan mendorong semakin meningkatnya pendidikan dan keterampilan penduduk. 

3.3. Peranan Pemerintah 

Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai 
lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, sehingga dalam 
penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang 
terkait, selain itu untuk mencapai semua tujuan pengembangan pariwisata, 
harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal 
dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati 
tempat wisata (R. G Soekadijo, 1996). Hal ini pun berlaku bagi destinasi wisata 
bahari. Kawasan wisata bahari merupakan suatu wilayah yang mempunyai aspek 
fungsional tertentu, dengan menerapkan pendekatan pengembangan kawasan 
diharapkan pembangunan dapat lebih interaktif an responsif secara fungsional 
sehingga manfaat pembangunan yang akan dikembangkan itu memiliki sektor 
atau usaha potensial dan strategis untuk menunjang pembangunan (Adisasmita, 
2005). 

Pemerintah berperan besar dalam upaya pelestarian dan peningkatan tingkat 
kunjungan wisatawan pada suatu destinasi tertentu. Hal ini dikarenakan 
pemerintah sebagai regulator dan pemangku kepentingan yang 
merepresentasikan keserahteraan masyarakat luas. Pemerintah juga 
bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; Flora dan Fauna 
yang langka, air tanah dan juga udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat 
mengganggu bahakan merusak suatu ekosistem (http://kencanasakti.or.id). 

Didalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang 
berncana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manpaat yang optimal 
bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi. Agar jumlah kunjungan wisatawan 
domestik meningkat dari tahun ketahun, maka hendaknya pemerintah dapat 
memperbaiki perencanaan pengembangan pariwisata yang telah ada sehingga 
dapat dapat lebih menarik wisatawan domestik. Perencanaan tersebut harus 
mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program 
pembangunan ekonomi, fisik, dan social dari suatu negara.  

Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja 
kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan 
pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis 
besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), 
memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah 
dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi 
pariwisata, maka yang diperhatikan adalah saran transportasi, keadaan 
infrastruktur dan sarana – sarana pariwisata (http://kencanasakti.or.id). 
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Untuk dapat meningkatkan sektor pariwisata, pemerintah sebagai pembuat 
regulasi harus dapat sedemikian hingga menggalakkan kesadaran dan 
keingintauan masyarakat akan wisata menyelam, banyak sekali yang harus 
dipersiapkan oleh pemerintah. Kegiatan pariwisata pada hakikatnya tidak hanya 
terfokus pada aktifitas yang dapat dilakukan disuatu tempat, namun juga 
merupakan suatu rangkaian panjang. Sementara itu untuk mendukung 
pertumbuhan pariwisata, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan 
10 destinasi di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yakni; Borobudur 
(Jateng), Mandalika (Lombok NTB), Labuhan Bajo (NTT), Bromo-Tengger Semeru 
(Jatim), Kepalaun Seribu (DKI Jakarta), Toba (Sumut), Wakatobi (Sulteng), 
Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Malut), dan Tanjung Kelayang (Babel)  
berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata (http://kemenpar.go.id). 

Berdasarkah data tersebut dapat dilihat bahwa 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) 
destinasi tersebut menik beratkan pada kekayaan alam bahari. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa pemerintah memang serius dalam mengelola wisata bahari ini, 
khususnya wisata dengan aktivitas menyelam (snorkling ataupun diving). Adanya 
kecenderungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), 
transportasi, komunikasi dan informasi yang terus meningkat dapat membuka 
peluang bagi pengembangan pariwisata. 

Menurut Gunn (1994), perencanaan pengembangan pariwisata ditentukan 
oleh keseimbangan potensi sumberdaya dan jasa yang dimiliki dan permintaan 
atau minat pengunjung wisata. Komponen penawaran terdiri dari atraksi 
(potensi keindahan alam dan budaya serta bentuk aktivitas wisata), transportasi 
(aksesibilitas), dan amenitas berupa pelayanan informasi dan akomodasi dan 
sebagainya. Sedangkan komponen permintaan terdiri dari pasar wisata dan 
motivasi pengunjung. Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan 
strategi pengambangan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan 
memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu 
obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk 
dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi 
masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi 
pemasukan bagi pemerintah. 

Pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat 
dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Pertama, 
perlu ditetapkan berbagai peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu 
pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada 
kepentingan pihak-pihak tertentu. 2) kedua, pengelolaan pawisata harus melibat 
masyarakat setempat, 3) Ketiga, kegiatan promosi yang dilakukan harus 
beragam, 4) Keempat, perlu menentukan DTW-DTW utama yang memiliki 
keunikan dibanding dengan DTW lain, terutama yang bersifat tradisional dan 
alami, 5) Kelima, pemerintah pusat membangun kerjasama dengan kalangan 
swasta dan pemerintah daerah setempat, dengan sistem yang jujur, terbuka dan 
adil, 6) Keenam, menggugah masyarakat sekitar DTW agar menyadari peran, 
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fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan 
peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat 
menguntungkan secara ekonomi, 7) Ketujuh, sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran 
pariwisata. Pengadaan dan perbaikan jalan, telephone, angkutan, pusat 
perbelanjaan wisata dan fasilitas lain disekitar lokasi DTW sangat diperlukan 

Sedangkan menurut James Spillane (1994) untuk dapat mengembangkan 
suatu kawasan menjadi kawasan pariwisata (termasuk juga agrowisata) ada lima 
unsur yang harus dipenuhi seperti dibawah ini: 1) Attractions (Dalam konteks 
pengembangan agrowisata, atraksi yang dimaksud adalah, hamparan 
kebun/lahan pertanian, keindahan alam, keindahan taman, budaya petani 
tersebut serta segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pertanian 
tersebut), 2) Facilities (Fasilitas yang diperlukan mungkin penambahan sarana 
umum, telekomunikasi, hotel dan restoran pada sentra-sentra pasar), 3) 
Infrastructure (Infrastruktur yang dimaksud dalam bentuk sistem pengairan, 
Jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, sumber listrik 
dan energi, system pembuangan kotoran/pembungan air, jalan raya dan system 
keamanan), 5) Transportation (Transportasi umum, Bis-Terminal, system 
keamanan penumpang, system Informasi perjalanan, tenaga Kerja, kepastian 
tariff, peta kota/objek wisata), 6) Hospitality (Keramah-tamahan masyarakat 
akan menjadi cerminan keberhasilan sebuah system pariwisata yang baik).     

Apapun yang dirasakan dapat dilakukan untuk mengembangkan destinasi 
wisata menyelam hendaknya dilakukan seccara maksimal. Segala hal dan 
keadaan yang nyata, yang dapat di raba maupun tidak, di garap, di atur, dan di 
sediakan sedemikian rupa, sehingga dapat bermanfaat. Di manfaatkan atau di 
wujudkan sebagai kemampuan faktor dan unsur yang di perlukan atau 
menentukan bagi usaha dalam pengembangan pariwisata baik itu berupa 
suasana, keadaan, benda maupun jasa di sebut, sebagai potensi wisata 
(Damardjati, 1995).  

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa wisatawan domestik 
berperan dalam pembangunan wisata di Indonesia. hal ini dikarenakan besarnya 
jumlah populasi masyarakat Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa yang merupakan 
pangasa pasar prospektif bagi industri pariwisata. Sehingga apabila mereka memiliki 
kesadaran, kemauan dan kemampuan, mereka dapat semaksimal mungkin diarahkan 
untuk berwista di dalam Indonesia saja sehingga tidak akan ada kebocoran devisa yang 
berasal dari sektor pariwisata.  

Bahkan dengan semakin banyaknya wisatawan domestik yang melakukan 
perjalanan wisata didalam negri, maka mereka juga turut serta dalam mensukseskan 
program pemerintah untuk dapat mencapai target jumlah kunjungan wistawan yang 
telah ditetapkan. Target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 
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perjalanan  275 juta wisatawan nusantara (wisnus) dalam lima tahun ke depan atau 
akhir tahun 2019 (http://kemenpar.go.id). 

Letak geografis indonesia yang merupakan negara kepulauan merupakan suatu nilai 
lebih bagi Indonesia untuk dapat memaksimalkan kekayaan alam hayati terutama 
dalam wisata bahari. Menyelam merupakan aktifitas yang paling banyak 
membutuhkan alat-alat khusus dan tidak murah.  

Disamping itu pula kegiatan menyelam ini tidak dapat dilakukan sendiri, oleh karena 
itu perlu lebih giat dimasyarakatkan agar masyarakat Indonesia terbiasa dan tidak 
menganggap aktivitas ini sebagai aktifitas yang aneh. Kegiatan meyelam ini juga diatur 
dalam peraturan pemerintah. 

Peranan pemerintah dalam mengembangkan jenis kegiatan wisata ini dapat 
dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya dengan melakukan kegiatan promosi 
untuk lebih mengenalkan jenis aktivitas wisata ini kepada masyarakat luas. Perbaikan 
akses menuju lokasi bukan hanya berupa keadaan ataupun perbaikan kontur jalan, 
namun juga mengingat Indobesia sebagi negara kepulauan, hendaknya jalur 
penerbangan dan jalur pelayaran dari dan menuju tempat wisata tersebut bisa 
diperbanyak dan harga tiket perjalanan dapat disesuaikan dengan daya beli wisatawan 
domestik. Pemerintah juga telah membuat beberapa strategi jitu untuk menjadikan 
beberapa destinasi unggulan di Indonesia menjadi destinasi unggulan tingakat dunia. 
Pemahaman terhadap strategi dalam menggapai destinasi kelas dunia (world class 
destination) antara lain dengan melakukan revitalisasi keanekaragaman destinasi 
wisata daerah maupun memposisikan branding, advertising dan selling sebagai 
strategic weapon pemasaran pariwisata Indonesia (http://kemenpar.go.id). 
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ABSTRAK 

Transformasi pariwisata mengubah cara pandang dan sikap, karakteristik 
kebutuhan-kebutuhan maupun preferensi baru wisatawan, dengna kata lain 
wisatawan cenderung memilih untuk pengalaman. Penelitian ini mengenai 
transformasi museum dalam menghadapi globalisasi dengan tujuan penelitian 
mengidentifikasi nilai museum, transformasi atraksi wisata dan jenis atraksi yang 
ditawarkan oleh museum. 

Kata Kunci: Strategi pengembangan, Pengembangan destinasi, Desa wisata, Analisis 
SWOT. 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan terbesar archipelago di dunia, dari Sabang sampai Merauke, 

terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Kaya aktan alam dan budaya, suku bangsa yang 

tesebar, yang memiliki keunikan karakteristik tersendiri. Museum adalah lembaga non-

profit, lembaga permanen dalam pelayanan masyarakat dan perkembangannya, dan 

terbuka untuk umum, yang mana melestarikan, berkomunikasi, dan pameran, untuk 

tujuan pendidikan studi dan kenikmatan, bukti material manusia dan lingkungan 

(ICOM, 2010). 

Pada tahun 2010, Pemerintah mengumumkan Tahun Kunjung Museum, dengan 

tujuan memperkuat apresiasi budaya dan sejarah bangsa. Terdapat 2 program 

implementasi, yaitu Gerakan Nasional Cinta Museum dan Revitalisasi Museum. 

Berdasarkan Dinas Budaya dan Pariwisata di Jawa Barat, terdapat 5 museum: 

Museum Geologi, Museum Konferensi Asia Afrika, Museum Sri Baduga, Museum Pos 

Indonesia, Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Namun, penelitian ini hanya berfokus 

pada Museum Pos Indonesia. 
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Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Museum Pos Indonesia 

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan potensi museum acara pengunjung 
yang baik untuk dikembangkan, setiap nomor tahun pengunjung meningkat. 

Pos Indonesia Museum adalah salah satu tujuan wisata alternatif di Kota Bandung, 
yang menawarkan pengunjung wisata koleksi terdiri dari, peralatan, sejarah, filateli. 
Pameran terdiri dari 2 lantai; Lantai pertama adalah pusat sosial, dan ruang bawah 
tanah adalah untuk koleksi. lanskap memiliki sejarah historis, dibangun 1931 nama PTT 
Museum (Post, Telephone, dan Telegraph). Koleksi pada waktu itu terbatas hanya pada 
koleksi filateli. 

Cendraningrum (2010), mengatakan museum perlu untuk menarik perhatian 
menjadi tempat yang fun. Kotler (2008), mengatakan untuk mengatraksi dan 
memotivasi pengunjung untuk datang dibutuhkan elemen-elemen, seperti : pameran, 
program, pengalaman, servis, dan fasilitas. 

Transformasi berarti perubahan, konversi, metamorfosis, transfigurasi, evolusi 
(Merriam Webster di Reisinger 2015). transformasi pribadi adalah proses yang dinamis 
dan unik individu mengubah pandangan seseorang tentang diri dan dunia. Oleh karena 
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2009 2.229 9,985 3,476 1,933 1,743 2,062 179 21,607 

2010 2.167 13,584 8,250 3,317 2,082 2,799 192 32,391 

2011 2.482 17,033 9,341 3,282 2,090 2,065 309 36,602 

2012 3.889 15,675 11,556 3,522 2,465 3,300 791 41,198 

2013 4.048 24,711 15,451 4,016 2,593 3,311 339 54,469 

2014 7.229 15.162 16.352 5.043 3.168 5.514 902 53,370 

2015 6.277 25.082 23.272 8253 6.459 8.622 632 78,597 
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itu proses transformasi pribadi sering disebut sebagai transformasi pandangan dunia. 
Perjalanan dan pariwisata memiliki potensi untuk mengubah kemanusiaan dan 
memberikan orang apa yang mereka butuhkan dan mencari. Perjalanan dalam 
berbagai bentuknya, bisa mengambil satu untuk berbagai situasi yang memungkinkan 
pengalaman cara yang berbeda hidup, penyesuaian kembali kehidupan saat ini, dan 
memenuhi kebutuhan lama dan baru (Kotler di Reisinger 2015). Perjalanan dan 
pariwisata menciptakan kondisi yang kondusif untuk transformasi selama bentuk 
individual kegiatan, sementara pariwisata ini terkait dengan penyediaan barang dan 
jasa untuk wisatawan (Rojek di Reisinger, 2015). 

Wisata museum dapat meningkatkan pembelajaran, memperoleh pengetahuan 
budaya dan global, dan pertumbuhan intelektual dan pengembangan kepribadian. 
Berwisata ke tempat-tempat baru dan bertemu orang baru memungkinkan dua sisi, 
wisatawan dan host, untuk belajar tentang satu sama lain. Menurut Bruner dalam 
Reisinger (2015), pariwisata berpotensi untuk mengubah populasi host (tuan rumah) 
dari para wisatawan itu sendiri karena dampak dari wisatawan kehadiran di penduduk 
setempat pengalaman bisa lebih besar. Host (tuan rumah) membagi pengalaman 
wisatawan, dapat menghasilkan pengalaman transformasional sangat berarti dan 
meningkatkan saling pengertian, yang dapat mengubah pandangan diri mereka dan 
memungkinkan host untuk bereksperimen dengan cara-cara baru hidup, 
menyesuaikan kembali hidup mereka untuk memenuhi kedua kebutuhan mereka 
sendiri dan kebutuhan para wisatawan. Host (tuan rumah) transformasi pribadi dapat 
memiliki dampak besar pada perasaan keterhubungan dengan wisatawan. Dengan 
menganut konsep transformasi, host (tuan rumah) dalam penelitian ini berarti 
museum dapat mengubah praktik pariwisata saat ini untuk memenuhi kebutuhan 
masa depan industri perjalanan dan pariwisata (Reisinger 2015). 

2. METODE 

Penelitian ini berlokasi jl. Cilaki no.37, Bandung, Jawa Barat, 40115. Menawarkan 
pengalaman korespodensi, mempunyai 3 koleksi: koleksi sejarah, koleksi filateli dan 
koleksi peralatan pos. Pada penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
untuk memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya di Museum Pos Indonesia. 
Observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pengelola museum dan menyebarkan 
kuesioner. 

3. PEMBAHASAN 

Museum Pos Indonesia didirikan pada tahun 1931 dengan nama asli Museum PTT 
(Pos, Telepon, Telegraph), yang terletak di sayap kanan bawah PTT Kepala Gedung 
Kantor. Menyajikan koleksi asli benda perangko tingkat domestik dan internasional.  

Menyadari akan pentingnya peran dan fungsinya museum sebagai sarana 
pendidikan, informasi dan rekreasi bagi generasi pendatang, pengelola Museum Pos 
Indonesia memutuskan untuk merenovasi dengan tujuan untuk menjaga dan 
melestarikan warisan budaya. 
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Temuan dari penelitian ini dalam transformasi jasa pengembangan dan koleksi 
benda-benda disajikan perangko, nilai sejarah seperti peralatan pos, visualisasi dan 
kegiatan diorama layanan di sisi kanan layanan museum.  

Upaya untuk melayani wisatawan, Museum Pos Indonesia merenoasi lantai satu 
dengan social center, tujuan wisatawan lebih mendapatkan banyak pengalaman. Di 
lantai bawah untuk barang-barang koleksi : filateli, sejarah, koleksi peralatan pos. 
Penamaan label di koleksi mengikuti instruktur dari Direktorat Museum. Signage 
menuju akses ke lantai bawah masih kurang memadai.penataan cahaya di Museum 
Pos Indonesia sudah cukup memudahkan pandangan bagi pengunjung yang 
berkunjung. Temuan penelitian lain menemukan bahwa kegiatan wisata yang 
dilakukan pengujung adalah melihat-lihat, berfoto dan game. 

Mayoritas pengunjung berasal dari Badung dan Jakarta, pengunjung mayoritas 
berjenis kelamin perempuan dengan usia sekitar 19-24 tahun, dengan pendidikan 
Sarjana dan SMA.Pekerjaan mahasiswa dengan pendapatan dibawah Rp 500.000 dan 
Rp 1.010.000-Rp 2.000.000.  

Nilai museum bagi pengunjung terlihat pada persepsi positif dari mereka dilihat 
oleh pengalaman wisata, kepuasan dan akses ke ruang koleksi cukup mudah, kemauan 
untuk kembali (repeater) dan mempromosikan ke teman, family. 

4. KESIMPULAN 

Memiliki positioning yang baik di benak pengunjung, kesedian untuk 
mempromosikan museum, kepuasan dan kenyamanan berkunjung ke museum. 
Transformasi pariwisata di Musuem Pos Indonesia tidak banyak berubah, perubahan 
pada atraksi, menambah koleksi. Beragam variasi disediakan oleh Museum Pos 
Indonesia. 

Saran bagi museum butuh berkoordinasi dengan sekolah, universitas, komunitas, 
media. Menawarkan atraksi fotografi dengan lanskap museum, aktif dalam event-
event. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, peneliti 
semoga selanjutnya bisa melakukan penelitian lebih lanjut. 

5. DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka 
Cipta. 2006 

Cendraningrum, Dinarsyah. Revitalisasi Museum Mandala Wangsit Siliwangi Sebagai 
Atraksi Wisata Sejarah Di Kota Bandung Dalam Meningkatkan Jumlah 
Kunjungan Wisatawan. Bandung: Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 2010. 

Direktorat Museum. Kebijakan Direktorat Museum. Jakarata: Departemen Kebudayaan 
dan Pariwisata. 2007. 

Hall, Michael. Introduction to Tourism Dimensions and Issues, Pearson. 2003. 
Hamzah, Amiruddin. Strategi Pengembangan Potensi Museum Sebagai Destinasi 

Wisata Budaya. 



 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 1 No. 1 – Juli 2017 

15 
 

Jurnal Kepariwisataan vol 3 nomor 2. Makassar: UPPM Akademi Pariwisata Makassar. 
2011.  

Kotler, Wendy, Philip, Neil. Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, 
Building Audiences, Generating Revenue and Resources. United States of 
America: Josey-Bass Publisheis. 2008. 

Reisinger, Yvetter. Transformational Tourism: Host Perspectives. CAB International. 
2015 

Stephen, F., Moutinho, Luiz. Tourism marketing and management handbook. Prentice 
Hall.1995. 

Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV.  Alfabeta. 2010. 
Zoraida, Rahima. Museum Dalam Benak Warga Jakarta, Perspektif: motivasi 

mengunjungi museum. Departemen Manajemen Pemasaran Universitas 
Indonesia. 2010. 

 

  



 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 1 No. 1 – Juli 2017 

16 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN MANAJEMEN PARIWISATA DESA 

SUKAHARJA MENJADI SUATU DESA WISATA 
 

Yuviani Kusumawardhani 
Program S1 Usaha Perjalanan Wisata 

Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor 
kusumawardhaniyuvi@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Sektor pariwisata menjadi primadona bagi beberapa negara untuk menambah 
devisanya. Mereka berlomba-lomba menawarkan berbagai macam destinasi wisata 
dengan produk-produk wisata yang dikemas semenarik mungkin. Pengembangan 
pariwisata pun terjadi di beberapa negara. Hal ini dipercaya dapat merangsang minat 
wisatawan untuk berkunjung ke negara mereka. Manfaat dan keuntungan dari 
pengembangan pariwisata dapat dirasakan dari segi ekonomi, sosial-budaya, dan 
lingkungan serta sebagai alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan manajemen 
pariwisata Desa Sukaharja menjadi Desa Wisata. 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif 
yaitu diagram fishbone untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi selama 
pengembangan pariwisata dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi apa yang 
dapat diterapkan agar Desa Sukaharja dapat menjadi Desa Wisata. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kendala yang ada dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek yaitu 
aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Kendala yang ada kemudian 
diminimalkan dengan merumuskan strategi-strategi pengembangan Desa Wisata. 

Kata Kunci: Strategi pengembangan, Pengembangan destinasi, Desa wisata, Analisis 
SWOT. 

1. PENDAHULUAN 

Sektor pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dan terkuat dalam 
memberikan devisa bagi beberapa negara. Selain itu, sektor ini juga berguna untuk 
memperluas lapangan kerja sekaligus alat bagi suatu negara untuk memperkenalkan 
budayanya. Beberapa negara berlomba-lomba melakukan pengembangan pariwisata 
baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk 
menarik kedatangan para wisatawan yang dapat merangsang masyarakat dalam 
berbagai aspek.  

Memasuki abad ke-21 perhatian mulai terpusat pada pariwisata. Jurmlah wisatawan 
mancanegara yang datang ke Indonesia pun mulai meningkat. Indoensia terkenal 
dengan keindahan alamnya dan terdiri dari beribu-ribu pulau yang dimana setiap pulau 
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memiliki kebudayaan yang berbeda. Keindahan alam ini perlu dijaga dan dilakukan 
pelestarian guna terus menambah pundi-pundi devisa negara. Pengembangan 
pariwisata penting dilakukan dan memiliki peran signifikan dalam aspek ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Sektor pariwisata juga dapat dijadikan alternatif dalam segi 
ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia 

Manfaat dan keuntungan dari pengembangan sektor pariwisata dapat terlihat dan 
dirasakan baik dari segi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Apabila 
pengembangan sektor pariwisata ini direncanakan dan diarahkan dengan baik akan 
banyak sekali manfaat dan keuntungan yang didapat, diantaranya; penerimaan devisa 
yang meningkat, terbukanya kesempatan untuk berbisnis, meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan pemerintah, serta mendorong pembangunan daerah (Yoeti 2008).  

Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu kota wisata di Jawa Barat. Desa Sukaharja 
merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Bogor. Desa ini memiliki 
keindahan alam yang tidak banyak orang tahu. Sebuah hutan pinus yang indah dan 
dikelilingi oleh beberapa air terjun yang sering disebut "curug" dalam bahasa Sunda 
terletak pada Desa ini. Keindahan alam inilah yang akan menjadi daya tarik tersendiri 
bagi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, Desa ini 
dirasa masih perlu pengembangan yang arahnya ditujukan untuk pembangunan yang 
berkelanjutan. 

Menurut Hadi (2007), pembangunan berkelanjutan berkelanjutan adalah konsep 
pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan 
lingkungan. Proses pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang dan 
kemudian diwariskan kepada generasi mendatang. Pola pembangunan berkelanjutan 
yang ada dari generasi sekarang dan mendatang memiliki hak yang sama untuk 
menikmati alam dan isinya (Ridwan 2012). 

Pengembangan pariwisata berkelanjutan dipandang sebagai suatu proses 
pembangunan pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya yang 
dibutuhkan untuk pembangunan pada masa mendatang (Suwena 2010). Pariwisata 
harus didasari kriteria yang berkelanjutan yaitu bahwa pembangunan ekologi jangka 
panjang harus didukung dan pariwisata harus layak secara ekonomi serta adil secara 
etika dan sosial terhadap masyarakat lokal (Indrawati 2010). Menurut Pitana dan 
Diarta (2009) pengelolaan pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan prinsip-
prinsip berikut: 

1. Menggunakan sumber daya yang terbarukan  
2. Pemanfaatan untuk berbagai kepentingan  
3. Daerah zona  
4. Konservasi dan preservasi sumberdaya 

 
Perencanaan pariwisata yang berkelanjutan merupakan suatu proses pembuatan 

keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu daerah tujuan wisata atau atraksi 
wisata yang merupakan suatu proses dinamis penentuan tujuan, yang secara 
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sistematis mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan, 
implementasi terhadap alternatif terpilih dan evaluasi. Proses perencanaan pariwisata 
dengan melihat lingkungan (fisik, ekonomi, sosial, politik) sebagai suatu komponen 
yang saling terkait dan saling tergantung satu dengan lainnya (Paturusi 2008). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan 
manajemen Desa Sukaharja menuju Desa Wisata. 

2. METODE PENELITIAN 

Data penelitian dikumpulkan melalui sejumlah cara, antara lain:  

1. Observasi, yaitu dengan pengamatan langsung dari subjek dan objek dari Desa 
Wisata dan komponen dari industri pariwisata;  

2. Wawancara, pengumpulan informasi melalui wawancara terstruktur dengan 
responden yang dipilih secara acak sebagai subjek dan objek Desa Wisata, 
berbagai industri pariwisata dan masyarakat lokal; 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. 
Data dianalisis menggunakan analisis fishbone untuk mengetahui kendala-kendala 
yang timbul bila dilakukan pengembangan desa kemudian dirumuskan beberapa 
strategi menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi yang sesuai dengan 
keadaan Desa Sukaharja. 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Gambaran umum Desa Sukaharja (DISBUDPAR 2015) 

Desa Sukaharja berdiri pada tahun 1930. Desa Sukaharja merupakan sebuah 
desa yang terletak di Kabupaten Bogor bagian timur, tepatnya di Kecamatan 
Sukamakmur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Sukamakmur sendiri 
merupakan pemekaran dari Kecamatan Jonggol. Hal ini membuat keberadaanya 
jarang diketahui orang-orang dan juga termasuk ke dalam kategori desa 
tertinggal di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Sejak Desa Sukaharja 
berdiri, desa telah banyak mengalami pergantian masa kepemimpinan, yang 
dipimpin oleh seorang kepala desa. Tercatat ada sekitar 16 orang yang pernah 
menjabat sebagai Kepala Desa Sukaharja dalam kurun waktu tertentu, termasuk 
yang sekarang.Jumlah penduduk keseluruhan 77 ribu 238 jiwa terhitung per 
Januari 2016 dengan jumlah perempuan 40.104 jiwa dan laki-laki 37.134 jiwa 
yang mayoritas 99% beragama islam.  

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di Kecamatan 
Sukamakmur Desa Sukaharja sangat rendah, mayoritas masya setelah lulus SMP 
langsung menikah dan tidak melanjuti ke tingkat SMA. Hal tersebut juga 
mempengaruhi masyarakat dalam mata pencahariannya, mayoritas bermata 
pencaharian petani penggarap padi di tanah milik orang lain dan sebagai 
peternak domba. Alat transportasi yang digunakan untuk keseharian dan 
mengangkut hasil pertanian, tidak menggunakan angkutan umum, melainkan 
menggunakan mobil bak terbuka. Akomodasi yang digunakan haruslah 
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akomodasi yang memiliki keadaan fisik dan mesinnya kuat, itu dikarenakan ada 
beberapa jalan di Kecamatan Sukamakmur Desa Sukaharja yang sangat rusak. 
Musim hujan sering melanda Desa ini, walaupun jalannya sudah diperbaiki jalan 
akan kembali rusak dan hingga saat ini belum mendapatkan penanganan dari 
pemerintah daerah Kabupaten Bogor karena tanah jalan masih terlihat labil.  

Kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di Desa Sukaharja mendapatkan 
air dari sumur gali dan ada beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan 
SAB (Saluran Air Bersih) dari pemerintah daerah berupa pipanisasi yang 
mengalirkan sumber air dari beberapa curug yag ada di Kecamatan Sukamakmur 
dan disalurkan ke beberapa rumah. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di 
rumah tidak layak huni, pertahun selalu mendapatkan bantuan berupa Bedah 
Rumah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.   

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Sukaharja adalah bertani dan 
beternak. Hasil pertanian yang didapat dari Desa ini adalah talas raksasa yang 
dimana talas jenis ini hanya dapat tumbuh subur di tanah ini, nanas, umbi-
umbian, dan tanaman hias. Hasil hutan juga didapatkan di desa ini yaitu dengan 
hasil getah karet dari pohon pinus. Dari peternakan, masyarakat tidak terlalu 
memanfaatkan ternaknya, hanya ada beberapa saja yang beternak seperti ternak 
sapi, ayam, dan kambing. Budaya yang ada di desa ini tidak terlalu menonjol, 
hanya kesenian angklung yang masih bertahan.  

3.2. Pengembangan pariwisata objek wisata di Desa Sukaharja 

Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata hutan pinus dinilai masih sangat 
kurang. Hal ini perlu disikapi dengan cermat oleh para stakeholder pariwisata 
baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, industri pariwisata, maupun  
itu sendiri. Desa Sukaharja memiliki potensi alam yang bagus untuk dijadikan 
suatu desa wisata. Perlu adanya konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan 
yang secara khusus menggunakan pendekatan pembangunan pariwisata. 
Pembangunan pariwisata di Desa Sukaharja untuk dijadikan sebuah desa wisata 
perlu difokuskan pada keberlanjutan tiga aspek utama yaitu; ekonomi, sosial-
budaya dan lingkungan. Pembangunan desa wisata Sukaharja dilakukan oleh 
anggota desa dan perangkat dinas desa. Upaya-upaya pengembangan Desa 
Sukaharja terus diupayakan agar terwujudnya Desa Wisata Sukaharja yang 
berkelanjutan dengan penataan kawasan objek wisata. Pada proses 
pengembangannya, Desa Sukaharja mengalami beberapa kendala pada tiga 
aspek yaitu aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. 

Diagram sebab akibat (Fishbone) akan mengidentifikasi berbagai sebab 
potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut 
melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori 
yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan 
sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan 
melalui sesi brainstorming (Purba 2008). 
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Manfaat diagram sebab-akibat tersebut antara lain (Heizer and Render 2010): 

1. Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan 
kualitas baik untuk produk atau jasa, lebih efisien dalam penggunaan sumber 
daya, dan dapat mengurangi biaya. 

2. Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan 
ketidaksesuaian produk atau jasa dan keluhan pelanggan.  

3. Dapat membuat suatu standarisasi yang ada maupun yang direncanakan.  
4. Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia 

dalam kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan. 
Diagram fishbone dibawah ini menjelaskan permasalahan atau kendala yang 

dihadapi ketika melakukan pengembangan menjadi desa wisata. 

 

Gambar 3.1. Analisis Kendala dalam Pengembangan Desa Wisata Sukaharja 
menggunakan Fishbone 

Kendala-kendala yang ada dalam upaya pengembangan desa wisata perlu 
diminimalisir demi terwujudnya suatu Desa Wisata. Berdasarkan analisis 
fishbone telat ditemukan beberapa kendala dari tiga aspek, yaitu: 

a. Aspek Ekonomi 
 Tingkat pendapatan masyarakat rendah: masyarakat belum dapat 

memanfaatkan lahan yang ada sebagai sumber mata pencahariannya. 
 SDM yang memadai belum tersedia: masyarakat tidak ada yang 

memiliki usaha sendiri. 
 Infrastruktur yang memadai belum tersedia: tidak ada fasilitas yang 

mendukung adanya kegiatan kepariwisataan seperti; restauran, pusat 
oleh-oleh, toilet, dan lahan parkir. 
 

b. Aspek Sosial Budaya 
 Budaya tidak terlalu menonjo: tidak ada budaya yang menjadi ciri khas 

Desa Sukaharja. 
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 Masih adanya kesenjangan sosial di masyarakat: masih banyak 
masyarakat yang sangat rendah tingkat kesejahteraannya. 
 

c. Aspek Lingkungan 
 Tidak ada pengelolaan objek wisata: kawasan hutan pinus tidak 

meberlakukan sistem retribusi.  
 Tidak ada pemeliharaan lingkungan: belum ada upaya pemeliharaan 

lingkungan secara berkala baik dari pemerintah mauoun pihak swasta 
untuk menjaga kawasan hutan pinus. 

 Tidak ada pengelolaan kotoran hewan ternak: tidak ada masyarakat 
yang mengolah kotoran hewan menjadi pupuk. 
 

3.3. Analisis SWOT 

Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah cara 
untuk mengidentifikasi karakter dari sesuatu hal secara rinci dengan meninjau 
berbagai faktor untuk merencanakan suatu strategi yang disesuaikan dengan 
kondisi yang terjadi (Osita, et al. 2014). Setelah kendala-kendala yang ada dalam 
melakukan pengembangan Desa Wisata dengan analisis fishbone yang 
digolongkan menjadi tiga aspek yaitu, aspek ekonomi, sosial-budaya, dan 
lingkungan maka kendala yang ada perlu diminimalisir. Strategi- Strategi yang 
tepat sasaran diperlukan agar terwujud suatu Desa wisata. Berikut adalah hasil 
perumusan strategi dengan menggunakan analisis SWOT. 
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Tabel 1. Matriks Analisis SWOT Desa Sukaharja 

 KEKUATAN KELEMAHAN 

              

               FAKTOR INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FAKTOR EKSTERNAL 

1. Terletak di kaki 
Gunung Salak yang 
memiliki udara yang 
sejuk  

2. Memiliki kawasan 
hutan pinus yang indah 

3. Terdapat hewan 
langka seperti burung 
elang yang dapat 
menjadi suatu atraksi 
wisata 

4. Lingkungan hutan 
pinus masih alami 

5. Tidak ada biaya masuk 
ke kawasan hutan 
pinus. 

6. Terkenal dengan hasil 
pertaniannya yaitu 
talas raksasa. 

7. Masyarakat Desa 
Sukaharja mendukung 
adanya pengembangan 
Desa Wisata. 

1. Akses menuju Desa 
Sukaharja masih sulit. 

2. Tidak ada transportasi 
umum  

3. Belum ada fasilitas yang 
mendukung 
tercipatanya desa 
wisata 

4. Kurangnya kesadaran 
pariwisata dari 
masyarakat yang tinggal 
di Desa Sukaharja 

Peluang 

1. Desa Sukaharja dengan 
kawasan hutan pinus dapat 
menjadi destinasi wisata 
yang eksotis 

2. Dekat dengan kawasan 
wisata lain di daerah 
sekitarnya seperto air terjun 
dan beberapa situs 
peninggalan sejarah  

Strategi SO 

Menjadikan kawasan 
hutan pinus menjadi suatu 
objek wisata eco-tourism. 

 

 

 

 

 

 

Strategi WO 

Membangun infrastruktur 
dan peningkatan kualitas 
SDM yang mendukung 
tercipatanya Desa wisata. 

 

Ancaman 

1. Masyarakat Desa Sukaharja 
belum dapat memproduksi 
suatu produk yang dapat 
menjadi produk khas Desa 
tersebut 

2. Anggaran biaya yang masih 
belum ada untuk 
melakukan pengembangan 
desa wisata 

Strategi ST 

Memberikan training 
tentang kepariwisataan 
pada masyarakat Desa 
Sukaharja. 

 

 

Strategi WT 

Menguatkan promosi eco-
tourism di Desa Sukaharja 
melalui berbagai macam 
media. 
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Berdasarkan hasil analisis SWOT, kemudian mengembangkan strategi tujuan dalam 
Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Strateginya adalah: 

 Strategi Kekuatan - Peluang (SO) Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan 
kekuatan yang dimiliki dengan melihat peluang yang ada di luar atau 
lingkungan eksternal. Strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan 
Desa Sukaharja adalah Menjadikan kawasan hutan pinus menjadi suatu objek 
wisata eco-tourism. 

 Strategi Kekuatan - Ancaman (ST), strategi ini mengambil keuntungan dari 
kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman yang ada. Strategi yang 
harus dilakukan dalam mengembangkan Desa Sukaharja menuju Desa Wisata 
adalah Memberikan training tentang kepariwisataan pada masyarakat Desa 
Sukaharja. 

 Strategi Kelemahan - Peluang (WO) strategi ini dirancang untuk meminimalkan 
kelemahan yang ada dengan mengambil keuntungan dari peluang. Strategi 
pembangunan cocok untuk menjadi startegi ini dengan membangun 
infrastruktur dan melakukan peningkatan kualitas SDM dapat mendukung 
tercipatanya Desa wisata. 

 Strategi Kelemahan - Ancaman (WT), strategi ini bertujuan untuk bertahan 
hidup dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman yang 
ada. Strategi ini diterapkan dengan menguatkan promosi eco-tourism di Desa 
Sukaharja melalui berbagai macam media. 
 

Strategi untuk Menjadikan Kawasan Hutan Pinus Menjadi Suatu Objek Wisata Eco-
Tourism. 

Sebuah produk wisata yang unik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan. Hal ini yang harus dimanfaatkan baik dalam mengembangkan maupun 
menciptakan kualitas produk ekowisata. Produk masih tergolong langka dan dikemas 
dengan menawarkan paket yang menarik dengan mengikutsertakan masyarakat 
sekitar untuk memperkenalkan budaya atau lingkungan setempat. Program yang dapat 
diterapkan adalah: 

1. Pemberlakuan tiket masuk objek wisata hutan pinus dengan harga yang 
terjangkau. Pembagian hasil tiket masuk akan diberikan kepada beberapa 
pihak, seperti: pengelola tempat wisata, pemerintah daerah Kabupaten, dan 

3. Potensi wisata yang ada di 
sekitar Desa Sekaharja 
belum dimanfaatkan secara 
optimal. 

4. Belum ada paket wisata 
yang dibuat oleh travel 
agent untuk tujuan wisata 
ke kawasan hutan pinus di 
Desa Sukaharja 
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perangkat Dinas Desa. Adanya sistem retribusi ini diharapkan selain dapat 
menjaga kawasan hutan pinus agar selalu terpelihara juga untuk 
mensejahterakan perekonomian masyarakat yang hidup di sekitarnya 

2. Desa Sukaharja terkenal sebagai penghasil talas raksasa yang dimana talas 
raksasa tidak bisa tumbuh subur di tempat lain selain di tanah Desa Sukaharja. 
Wisata panen talas dapat dimasukkan ke dalam produk wisata eco-tourism. 
Pengunjung yang datang untuk memanen talas raksasa dapat membawa pulang 
juga talas raksasa ini.  
 

Strategi Memberikan Training Tentang Kepariwisataan pada Masyarakat Desa 
Sukaharja. 

Masyarakat Desa Sukaharja masih belum memiliki kesadaran wisata, sehingga hal 
ini yang perlu ditumbuhkan agar Desa ini menjadi sebuah Desa Wisata. Perlu adanya 
training dari pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kesadaran 
wisata pada diri masyarakat Desa Sukaharja. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, 
himpunan mahasiswa pariwisata, LSM maupun pihak swasta.  

Pelatihan yang dapat diterapkan adalah: 

1. Pelatihan bagaimana cara mengolah baik makanan maupun kerajinan tangan 
yang dapat menjadi ciri khas Desa Sukaharja sehingga dapat dijadikan oleh-oleh 
oleh wisatawan 

2. Pelatihan bagaimana merumuskan suatu paket wisata yang dimiliki oleh Desa 
Sukaharja serta memasarkan paket wisata tersebut. 

3. Memberikan pelatihan agar masyarakat Desa Sukaharja memiliki rasa bangga 
yang tinggi dengan kebudayaan mereka sendiri, karena di Desa Sukaharja yang 
sebenarnya terkenal dengan permainan angklungnya, namun saat ini semakin 
berkurang peminatnya. 
 

Strategi Membangun Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM yang Mendukung 
Terciptanya Desa wisata. 

Sarana dan prasarana di suatu objek wisata sangatlah penting, karena dapat 
memberikan kemudahan bagi wisatawan saat mereka berada di sana.  

Strategi yang akan dilaksanakan adalah: 

1. Berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung 
penyediaan sarana dan prasarana di Desa Sukaharja. 

2. Meningkatkan fasilitas di daerah sekitar objek wisata seperti perluasan area 
parkir, bangunan restoran dan toilet bersih. 

3. Mendidik masyarakat setempat untuk menjadi pemandu wisata. 
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Strategi Menguatkan Promosi Eco-tourism di Desa Sukaharja melalui Berbagai 
Macam Media. 

1. Berkolaborasi dengan manajemen Villa/penginapan di sekitar Desa Sukaharja 
atau desa lainnya yang masih berdekatan untuk mempromosikan paket 
perjalanan eco-tourism di Desa Sukaharja. 

2. Penyebaran brosur paket wisata eco-tourism di jalan, mall, dan tempat-tempat 
lain. 

3. Berkolaborasi dengan agen perjalanan untuk mempromosikan wisata eco-
tourism. 
 

4. KESIMPULAN 

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan pariwisata yang 
memperhatikan usaha-usaha melestarikan seluruh kehidupan masyarakat lokal yang 
ada di daerah tujuan wisata serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat 
lokal. Konsep pembangunan Desa Wisata di Desa Sukaharja masih sulit untuk 
diterapkan. Perlu strategi-strategi yang tepat agar dapat langsung membidik tepat di 
sasarannya. Kendala-kendala yang ada dapat dibedakan menjadi 3 aspek yaitu aspek 
ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Setelah kendala-kendala tersebut diketahui 
maka dirancanglah suatu strategi pengembangan Desa Wisata agar Desa Sukaharja 
dapat menjadi sebuah Desa Wisata. Strategi tersebut diantaranya adalah  menjadikan 
kawasan hutan pinus menjadi suatu objek wisata eco-tourism, memberikan training 
tentang kepariwisataan pada masyarakat Desa Sukaharja, membangun infrastruktur 
dan peningkatan kualitas SDM yang mendukung tercipatanya Desa wisata, dan 
menguatkan promosi eco-tourism di Desa Sukaharja melalui berbagai macam media. 

Setelah mengimplementasi strategi-strategi tersebut diharapkan Desa Sukaharja 
dapat menjadi desa wisata diharapkan dan terus melakukan pembangunan 
berkelanjutan dibawah bimbingan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan 
bimbingan dan arahan. Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan 
memperhatikan beberapa hal berikut:  

 Melakukan usaha-usaha yang bisa menjamin kelesatarian sosial-budaya dan 
lingkungan disekitarnya dari berbagai hal yang menjadi ancaman 
keberadaannya. 

 Terus memberikan pendidikan maupun pelatihan tentang kesadaran pariwista 
pada masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan 
kepariwisataan baik dalam proses perencanaan, pembagunan, pelestarian dan 
penilaian. 

 Tidak menerima wisatawan melebihi daya tampung dari objek wisata itu 
sendiri. 

 Memberikan pendidikan dan oengetahuan pada wisatawan bahwa betapa 
pentingnya pelestarian warisan budaya. 

 Memantau terus perkembangan Desa Wisata ini yang dilakukan oleh peneliti 
sehubungan dengan penerapan konsep pengembangan Desa Wisata. 
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ABSTRAK 

Laut Indonesia merupakan bagian terbesar di kawasan Asia Timur yang memiliki 
potensi wisata bahari yang beragam dengan berbagai keunikan yang lebih tinggi dan 
lebih langka. Salah satu wisata bahari di Indonesia ada di Raja Ampat, Papua Barat. 
Papua, yang lebih dikenal dengan budaya eksotis, yaitu sumber alam yang sederhana 
dan melimpah, namun Papua Raja Ampat dimana para wisatawan dapat menikmati 
keindahan terumbu karang lengkap dengan kehidupan laut yang menawan serta 
pemandangan laut yang impresif. Keindahan Raja Ampat masih merupakan konsumsi 
kalangan tertentu, terutama perjalanan mancanegara. Potensinya masih belum 
optimal dimanfaatkan oleh wisatawan lokal (wisatawan di Tanah Air). 

Implementasi strategi komunikasi pemasaran terpadu dalam meningkatkan 
kunjungan wisatawan mancanegara ke jasa pariwisata bahari di Raja Ampat, Papua 
patut dipuji dengan menggunakan analisis studi kasus. Strategi tersebut menggunakan 
strategi komunikasi pemasaran terpadu yang tidak hanya berorientasi pada 
keuntungan, namun ada tanggung jawab pendidikan mengenai pentingnya konservasi 
laut dan lingkungan alam dapat meningkatkan minat wisatawan di Tanah Air kepada 
Raja Ampat, Papua. Pendekatan periklanan, promosi penjualan, personal selling dan 
pengaruh pemasaran langsung membuat keputusan cepat bagi wisatawan di dalam 
negeri dalam memilih kunjungan ke Raja Ampat, Papua. Strategi tersebut mengadopsi 
strategi komunikasi pemasaran terpadu berbasis ekowisata laut 

Kata kunci: Wisata Bahari, Laut, Wisata Alam, Pariwisata Lokal, Raja Ampat 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, 
Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia dengan total luas negara 5.193.250 km2 
(mencakup daratan dan lautan). Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua 
pertiga luas Indonesia adalah lautan. Indonesia disebut juga sebagai Nusantara, hal ini 
dikarenakan Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang berjumlah 17.508 pulau. 
Nusantara sendiri memiliki arti kepulauan yang terpisah oleh laut atau bangsa-bangsa 
yang terpisah oleh laut. Luas wilayah negara Indonesia menjadi daya tarik tersendiri 
untuk para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tidak sedikit dari mereka 
yang memiliki rencana untuk berkeliling Indonesia dan menikmati keindahan alam 
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serta keanekaragaman flora fauna disetiap daerah-daerah di Indonesia yang mereka 
kunjungi. 

Indonesia dikenal juga sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, 
sehingga orang-orang menyebutnya negeri ini sebagai “Zamrud Khatulistiwa”.  Tugas 
kita sebagai warga negara Indonesia adalah menjaga dan mengelola kekayaan alam 
tersebut dengan baik dan benar sehingga devisa negara yang ada bisa digunakan 
sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Salah satu kekayaan alam yang 
kita miliki adalah adanya keanekaragaman hayati yang mencakup keanekaragaman 
hayati darat dan laut dimana luas lautan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan 
sehingga Indonesia bisa disebut sebagai negara maritim. Berkah negara maritim 
datang dari pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal, sumber daya alam laut 
bisa mendatangkan devisa negara yang luar biasa seperti minyak bumi, ikan, rumput 
laut, mutiara dan lain-lain. Sumber daya alam laut dengan keanekaragaman hayati 
yang berisi terumbu karang tempat hidup jutaan spesies yang hidup di laut seperti 
ikan-ikan, karang-karang laut, moluska-moluska, udang-udang, dan lain-lain.  

Laut Indonesia merupakan bagian terbesar di kawasan Asia Tenggara yang memiliki 
potensi wisata bahari yang beraneka ragam dengan berbagai keunikan lebih tinggi dan 
kelangkaan lebih banyak. ASEAN yang merupakan bagian dari Asia Tenggara memiliki 
potensi pariwisata bahari yang lebih baik dibandingkan dengan kawasan Mediterranian 
dan Carribean. Dalam konteks tersebut, Indonesia berpeluang menjadi salah satu 
tujuan wisata bahari terbesar di dunia, dengan basis Marine Ecotourism, khususnya 
dalam pengembangan wisata bahari di pulau-pulau kecil termasuk kawasan pulau-
pulau kecil terluar. Skala nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
berasal dari wisata bahari memberikan dampak positif bagi neraca keuangan negara, 
baik dari sisi pendapatan domestik maupun nasional atau Gross National Product 
(GNP) 

Salah satu wisata bahari di Indonesia adalah di Raja Ampat, Papua Barat. Papua 
yang selama ini lebih dikenal dengan eksotisme kebudayaannya yang sederhana serta 
sumber daya alamnya yang melimpah, namun Papua memiliki Raja Ampat dimana para 
wisatawan dapat menikmati keindahan terumbu karang lengkap dengan biota laut 
menawan serta pemandangan bahari yang mengesankan. Kepulauan Raja Ampat 
terletak di Barat laut kepala burung Pulau Papua, dengan kurang lebih 1500 pulau kecil 
serta 4 pulau besar utama, yakni Misol, Salawati, Bantata dan Waigeo. Inilah yang 
kemudian menjadikan Raja Ampat taman laut tersebsar di Indonesia. Terumbu karang 
di laut Raja Ampat dinilai terlengkap di dunia. Dari 537 jenis karang dunia, 75% berada 
di perairan ini. Ditemukan pula 1.104 jenis ikan, 669 jenis moluska (hewan lunak), dan 
537 jenis hewan karang. Keindahan Raja Ampat ini masih menjadi konsumsi kalangan 
tertentu, khususnya wisman. Turis asal Amerika Serikat masih menjadi nomor satu 
yang paling banyak berlibur ke Raja Ampat. Menurut Kepala Dinas Pariwisata 
Kabupaten Raja Ampat, kunjungan wisatawan asing pada tahun 2015 sebesar 15 ribu 
orang dan untuk domestik berkisar 6 ribu orang.  
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2. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Suatu keunggulan tersendiri bila terdapat objek wisata di suatu daerah. Pasalnya, 
keberadaan objek wisata tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, 
serta meningkatkan penerimaan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Tak heran bila 
pemerintah, baik skala nasional maupun lokal, berlomba-lomba memperkenalkan 
objek wisata kepada para wisatawan, baik asing maupun domestik. Sebab, makin 
banyak kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut, maka makin besar pula manfaat 
yang diperoleh. 

Raja Ampat yang berada di Provinsi Papua merupakan salah satu kepulauan yang 
memiliki keunggulan pariwisata bahari. Kepulauan ini menawarkan keindahan terumbu 
karang lengkap dengan biota laut menawan serta pemandangan bahari yang 
mengesankan. Objek wisata bahari ini merupakan potensi untuk menarik para 
wisatawan agar mereka berkunjung ke pulau tersebut. Akan tetapi, potensi tersebut 
masih belum maksimal di manfaatkan oleh para wisatawan lokal (wisatawan dalam 
negeri) karena berdasarkan  data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah kunjungan 
wisatawan asing (wisman) ke Indonesia sepanjang Januari hingga November 2015 
mengalami peningkatan sebesar 3,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama 
di tahun sebelumnya. Yang artinya, jenis wisata bahari ini masih didominasi oleh 
wisatawan mancanegara. Saat ini Dinas Pariwisata Papua pun terus berupaya 
melakukan berbagai cara dalam pencapaian target kunjungan wisatawan nusantara 
agar bisa seimbang dengan wisatawan mancanegara dengan cara seperti 
penyelenggaraan festival yaitu program pengenalan wisata selam secara cuma-cuma 
dalam Festival Pesona Raja Ampat (19-21 Oktober 2016). 

 

Gambar 2.1. Kepulauan Raja Ampat 

Implementasi strategi komunikasi pemasaran terpadu pada jasa wisata bahari di 
Raja Ampat, Papua layak dikaji menggunakan analisis studi kasus karena memiliki sisi 
keindahan yang luar biasa dimana para wisatawan dapat menikmati keindahan 
terumbu karang lengkap dengan biota laut menawan serta pemandangan bahari yang 
mengesankan serta ribuan jenis ikan dan ratusan jenis moluska serta hewan karang. 
Pemerintah perlu melakukan strategi komunikasi pemasaran terpadu dalam 
mendongkrak minat kunjungan wisatawan dalam negeri ke Raja Ampat, Papua. Oleh 
karenanya, diperlukan kreativitas dan perencanaan yang baik dalam memilih dan 
mengimplementasikan strategi komunikasi pemasaran jasa wisata baharinya. 
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Disamping itu, implementasi strategi komunikasi pemasaran terpadu di Raja Ampat, 
Papua adalah tidak hanya berorientasi pada tujuan profit, melainkan ada tanggung 
jawab edukasi akan pentingnya konservasi lingkungan alam laut pada publik lokal yang 
menjadi sasarannya.  

Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing Communication) atau IMC 
sudah dimulai dikenal sejak tahun 1980-an. IMC adalah sebuah proses bisnis yang 
memanfaatkan berbagai media untuk berkomunikasi. Dengan banyaknya event sport, 
kehadiran internet dan mobile, call center, dan lain-lain, menjadikan perhatian 
terhadap IMC semakin kuta (Marketing.co.id). Philip Kotler (2009) mengklasifikasikan 
bauran komunikasi pemasaran ke dalam lima cara komunikasi utama yaitu, Periklanan, 
Promosi Penjualan, Hubungan Masyarakat, Penjualan Perseorangan, dan Pemasarang 
langsung. 

Tabel 1. Komponen Bauran Komunikasi Pemasaran (Kotler,2009) 

Periklanan 
Promosi 

Penjualan 
Hubungan 

Masyarakat 
Penjualan 

Pribadi 
Pemasaran 
langsung 

- Iklan Cetak 
- Brosur 

atau buku 
petunjuk 

- Billboard 
- Materi 

audio 
visual 

- Pemberian 
contoh 
produk 

- Pameran 
- Rabat 

- Penyusunan 
materi berita 

- Seminar 
- Laporan 

tahunan 
- Sumbangan 

amal 
- Publikasi 

- Pemberian 
sample 

- Pekan raya 
dan pameran 
dagang 

- Surat 
- Pemasaran 

melalui 
telepon 

- Fax mail 
- E-mail 

 

Raja Ampat, Papua perlu menyusun informasi mengenai pencitraan produk-jasa 
wisata bahari yang akan disampaikan kepada publik lokal dengan memilih teknik 
komunikasi tertentu, dapat melalui kelima unsur komunikasi pemasaran tersebut 
(Gambar 1). Kelima unsur bauran komunikasi pemasaran tersebut saling terkait untuk 
mendukung pencapaian output dan outcome komunikasi seperti yang diharapkan oleh 
pemerintah dalam memaksimalkan jumlah wisatawan dalam negeri. 

Dari segi konseptual, Komunikasi Pemasaran Terpadu merupakan bagian dari 
konsep marketing secara umum dan bukan sekedar bagian dari Marketing Mix 
konventional (4-Ps) Philip Kotler yang meliputi : Product, Price, Place, dan Promotions. 
Komunikasi Pemasaran Terpadu tidak hanya melingkupi elemen Marketing Mix yang 
terakhir saja (Promotions), tetapi juga merepresentasikan semua elemen Marketing 
Mix yang dimiliki Raja Ampat, Papua, yang dikemas dalam setiap bauran komunikasi 
pemasaran untuk kemudian dikomunikasikan kepada publik. 
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Gambar 2.2. Marketing Communications Mix (Kotler, 2009) 

Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing Communications) 
memfasilitasi terciptanya hubungan komunikasi yang baik antara Raja Ampat dengan 
konsumennya. Raja Ampat dapat mulai mengaplikasikan kelima unsur yang ada dalam 
bauran komunikasi pemasaran sebagai strategi yang dipilih dalam meningkatkan minat 
kunjungan wisatawan dalam negeri ke Raja Ampat, Papua dengan tujuan utamanya 
yaitu public awareness Raja Ampat dan meningkatkan volume kunjungan wisata dalam 
negeri. Pelaksanaan masing-masing unsur bauran komunikasi pemasaran dapat 
dideskripsikan berikut ini: 

a. Menciptakan iklan yang kreatif dan menarik perhatian publik 
Periklanan dalam konteks komunikasi pemasaran terpadu adalah mencakup 

semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang atau jasa 
yang dilakukan oleh Raja Ampat, Papua. Dinas Pariwisata Raja Ampat dapat 
menciptakan konsep iklan yang tidak menghabiskan anggaran yaitu dengan 
memanfaatkan media sosial berupa fanpage Raja Ampat di Facebook dan 
Website. Selain itu Dinas Pariwisata Raja Ampat dapat membuat berbagai 
brosur produk unggulan dari wisata bahari Raja Ampat serta daftar resort-resort 
yang direkomendasikan murah dan brosur tersebut dapat dikirimkan kepada 
biro perjalanan dan instuisi pendidikan yang berhubungan dengan pariwisata 
dengan harapan generasi muda dapat berminat untuk mengunjungi Raja Ampat 
mengingat Raja Ampat merupakan jenis destinasi wisata minat khusus, 
terutama diving. Melalui Biro perjalanan juga diharapkan dapat membuat suatu 
paket murah dengan gaya backpacking dengan target para wisatawan lokal dan 
dibentuk dalam grup minimal 10 orang agar biayanya dapat terjangkau. Misal 
dengan 10 orang hotel akan memberikan 1 gratis dan biaya sewa kapal akan 
lebih murah karena ditanggung bersama. 

b. Promosi penjualan dengan tema konservasi dan produk ramah lingkungan 
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Promosi penjualan menurut Kotler (2009) mencakup berbagai insentif jangka 
pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau 
jasa.  Elemen promosi penjualan yang dapat diimplementasikan oleh Raja 
Ampat meliputi tiga unsur yaitu pemberian informasi, pameran dan pemberian 
diskon. Dengan pemberian informasi yaitu penerapan prinsip-prinsip konservasi 
alam yang ketat untuk menjaga ekosistem terpadu dengan “No Take Zone”  
yakni melarang eksploitasi pengambilan apapun dari laut, mulai dari berburu 
kerang, telur penyu, sirip ikan sampai hanya sekedar mencari ikan. Promosi 
penjualan melalui pameran secara kontinu dilakukan dinas Pariwisata Papua. 
Strategi Promosi penjualannya lainnya adalah dengan kebijakan pemberian 
diskon di bulan-bulan liburan sekolah atau libur panjang dengan target 1 tahun 
dan diharapkan pemberian diskon ini efektif dalam mendorong minat kunjungan 
para siswa-siswa bersama orang tua mereka. 

c. Menyelenggarakan kegiatan hubungan kemasyarakatan secara konsisten 
Hubungan masyarakat (public relations) berperan merumuskan berbagai 

program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra produk maupun 
perusahaan. Potensi public relations dalam menunjang terlaksananya program 
Integrated Marketing Communications diantaranya mampu membangun 
kredibilitas yang tinggi, membidik segmen publik yang tidak terpikirkan 
sebelumnya, dan kemampuan dramatisasi/story telling (Kotler, 2009). 
Pendekatan melalui Hubungan Masyarakat yang sudah dilakukan Raja Ampat 
dengan penyelenggaraan festival yaitu program pengenalan wisata selam secara 
cuma-cuma dalam Festival Pesona Raja Ampat yang sangat dinikmati oleh 
warganya. 

d. Menyisipkan strategi penjualan pribadi dengan mengadakan Pekan Raya dan 
pameran dagang. 

Penjualan personal melibatkan interaksi langsung dengan satu calon pembeli 
atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima 
pesan. Penjualan personal menjadi alat yang efektif biaya pada tahap proses 
pembelian lebih lanjut, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan 
tindakan pembeli (Kotler, 2009). Bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan 
melalui pendekatan Penjualan Pribadi sama dengan pendekatan Promosi 
penjualan, yaitu dengan mengadakan Pekan Raya dan Pameran dagang dengan 
mempromosikan hasil kerajinan tangan dari masyarakat Papua. 

 

e. Melakukan strategi pemasaran langsung untuk menjangkau perhatian publik 
secara spesifik 

Bentuk pemasaran langsung dapat dilakukan dinas pariwisata Raja Ampat, 
Papua berupa surat menyurat kepada konsumen, telemarketing atau 
pemasaran melalui telepon, pemasaran melalui faximile dan email. Apabila 
pendekatan komunikasi ini dilakukan terus menerus, diharapkan Raja Ampat 
memiliki pelanggan tetap yang tercatat dalam database. Untuk membina 
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hubungan baik dengan para pelanggan tersebut pihak Raja Ampat dapat aktif 
membangun komunikasi dengan memberikan informasi terbaru apabila ada 
perubahan kebijakan, program diskon, kenaikkan tarif, dan lain-lain. Dengan 
pemasaran langsung, wisatawan nusantara akan memperoleh pelayanan 
informasi yang up to date. 

3. KESIMPULAN 
Papua Barat memiliki Raja Ampat dimana para wisatawan dapat menikmati 

keindahan terumbu karang lengkap dengan biota laut menawan serta pemandangan 
bahari yang mengesankan. Keindahan Raja Ampat ini masih menjadi konsumsi 
kalangan tertentu, khususnya wisata mancanegara. Potensi tersebut masih belum 
maksimal di manfaatkan oleh para wisatawan lokal (wisatawan dalam negeri)  

Implementasi strategi komunikasi pemasaran terpadu pada jasa wisata bahari di 
Raja Ampat, Papua layak dikaji menggunakan analisis studi kasus karena memiliki sisi 
keindahan yang luar biasa dimana para wisatawan dapat menikmati keindahan 
terumbu karang lengkap dengan biota laut menawan serta pemandangan bahari yang 
mengesankan serta ribuan jenis ikan dan ratusan jenis moluska serta hewan karang. 
Pemerintah perlu melakukan strategi komunikasi pemasaran terpadu dalam 
mendongkrak minat kunjungan wisatawan dalam negeri ke Raja Ampat, Papua. 
Implementasi strategi komunikasi pemasaran terpadu di Raja Ampat, Papua adalah 
tidak hanya berorientasi pada tujuan profit, melainkan ada tanggung jawab edukasi 
akan pentingnya konservasi lingkungan alam laut pada publik lokal yang menjadi 
sasarannya.  

Pendekatan periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi dan pemasaran 
langsung mempengaruhi pengambilan keputusan yang cepat bagi publik dalam 
memilih berkunjung ke Raja Ampat, Papua. Pendekatan melalui hubungan masyarakat 
lebih bersifat sosial kemasyarakatan, yang hasilnya tidak langsung terlihat, namun 
berdampak jangka panjang terhadap reputasi Raja Ampat, Papua di mata publik dan 
terciptanya hubungan baik dengan para stakeholder. 

Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu yang dirumuskan oleh Philip Kotler 
memberi peluang bagi pihak Raja Ampat dan strategi dapat memberi dampak yang 
signifikan terhadap peningkatan minat kunjungan wisatawan nusantara (wisatawan 
dalam negeri) ke Raja Ampat, Papua. Diharapkan dapat diterapkan strategi tersebut 
yaitu strategi komunikasi pemasaran terpadu berbasis eko wisata bahari dan perlu 
ditindaklanjuti dengan proses evaluasi dan monitoring disetiap kegiatan agar terukur 
efektifitasnya.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya penurunan jumlah wisatawan 
nusantara pada tahun 2015 di objek wisata Curug Bidadari Sentul Paradise Park Bogor, 
dengan melakukan metode observasi dan analisis SWOT beserta strategi promosi 
advertising, jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 
penurunan jumlah kunjungan wisatawan nusantara disebabkan oleh factor strategi 
promosi advertising yang kurang baik dan factor dari weakness (kelemahan) dari 
seluruh indicator dari advertising yang dilakukan oleh pengelola objek wisata Curug 
Bidadari. Melakukan strategi promosi secara maksimal dan lebih baik lagi serta 
memperbaiki sarana dan prasarana penunjang yang bertujuan untuk menambah 
tingkat jumlah kunjungan. 

Kata Kunci: Analisis SWOT, Strategi, Promosi, Advertising, Objek Wisata. 

1. PENDAHULUAN 
Pada era globalisasi saat ini industri pariwisata diberbagai belahan dunia 

perkembangannya sangat signifikan, dimulai dari destinasi wisata, atraksi wisata, 
akomodasi, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang dikelola oleh pemerintah 
maupun oleh pihak swasta. Pada sektor pariwisata peran pengelola destinasi wisata 
sangatlah penting untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata 
yang dikelola. Tempat wisata atau destinasi wisata di Indonesia merupakan salah satu 
sektor pendapatan bagi devisa negara, oleh sebab itu pemerintah merancangkan agar 
tempat wisata di Indonesia terus diperhatikan lebih dalam lagi. Untuk menarik 
kunjungan wisatawan mancanegara maka Indonesia harus berupaya dengan giat dan 
profesional dalam mengikuti berbagai pameran pariwisata dan menggelar promosi ke 
berbagai benua di Asia, Australia, terutama Amerika Serikat dan Eropa (Agus 
Sulastiyono, 2006:5). 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, 
yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya 
semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau 
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mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati 
kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka 
ragam (Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar 2000:46-47).  Saat ini ada banyak 
tempat wisata yang baru didirikan di Indonesia khususnya di beberapa kota kecil 
khususnya di Kabupaten Bogor yang memiliki udara yang sejuk dan pemandangan yang 
asri serta suasana yang menenangkan salah satunya adalah objek wisata air terjun 
yang kini mulai diminati oleh wisatawan mancanegara maupun domestik.  

Dari pengertian diatas untuk meningkatkan minat wisatawan mancanegara dan 
domestik diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas dalam 
mengelola suatu tempat wisata. Tempat wisata atau destinasi wisata sebagai salah 
satu bisnis yang bergerak dibidang jasa memiliki beberapa fasilitas yang di sediakan 
untuk memenuhi semua kebutuhan tamu. Tidak hanya memberikan jasa ataupun 
fasilitas tetapi juga memberikan suasana yang menyenangkan bagi para wisatawan. 

Objek Wisata Curug Bidadari merupakan salah satu tempat wisata air terjun yang 
ada di Kabupaten Bogor yang berdiri sejak tahun 2012, terletak di Desa Bojong Koneng, 
Babakan Madang. Penurunan jumlah wisatawan nusantara tidak terlepas dari strategi 
promosi yang dilakukan oleh pengelola objek wisata Curug Bidadari itu sendiri, dan 
untuk mengetahui faktor tersebut peneliti akan menganalisa dengan metode analisis 
SWOT sebagai metode pendukung untuk mencari faktor penyebab turunnya jumlah 
kunjungan wisatawan nusantara. 

SWOT adalah akronim untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari 
lingkungan eksternal perusahaan. SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan 
dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan 
kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi (Jogiyanto, 
2005:46).  Strategi promosi adalah suatu rencana kegiatan yang dilakukan untuk 
meningkatkan permintaan dari para konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan 
omset penjualan dengan jalan mempengaruhi  konsumen secara langsung (Fandy 
Tjiptono, 2007:249). Seorang pelaku usaha yang bergerak dibidang pariwisata 
khususnya harus melakukan strategi promosi dalam bentuk periklanan dengan 
menggunakan media apapun yang tujuannya dapat menarik calon pengunjung untuk 
datang ke objek wisata yang didirikan.  Menurut Phillip Kotler bahwa strategi promosi 
terdiri atas komponen promotional mix yaitu : advertising (periklanan), sales 
promotion (promosi penjualan), public relation (hubungan masyarakat), direct 
marketing (pemasaran langsung), dan personal selling (penjualan pribadi) (Phillip 
Kotler dalam Dr.Ir.Bernard  T. Widjaja, MM, 2009:84).  

2. LATAR BELAKANG DAN METODE PENELITIAN 
 

2.1. Permasalah yang Dihadapi 

 Bagaimana Analisis SWOT di Objek Wisata Curug Bidadari Sentul   Paradise 
Park Bogor? 

 Bagaimana kegiatan advertising (periklanan) di objek wisata Curug Bidadari 
Sentul Paradise Park Bogor? 
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2.2. Tujuan Penelitian 

 Untuk Mengetahui Analisis SWOT di Objek Wisata Curug Bidadari Sentul 
Paradise Park Bogor. 

 Untuk mengetahui kegiatan advertising (periklanan) di objek wisata Curug 
Bidadari Sentul Paradise Park Bogor 

 
2.3. Methodologi 

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskritif mengumpulkan data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan metode 
dokumentasi dan metode observasi, metode dokumentasi adalah cara peneliti 
melakukan pengumpulan data dengan benda tertulis / nyata seperti melakukan 
metode observasi yaitu peneliti melakukan kunjungan ke tempat objek 
penelitian yaitu Curug Bidadari dan melakukan wawancara kepada pihak 
pengelola objek wisata tersebut, kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Bogor, dan kepada pengunjung untuk meminta data sebanyak 
mungkin sehingga dapat tercapainya hasil penelitian yang akurat sesuai dengan 
data yang sudah didapat sebelumnya.Observasi dalam penelitian ini lebih 
memfokuskan menanyakan kegiatan strategi promosi, keadaan dan kondisi di 
lokasi tempat penelitian, yaitu objek wisata Curug Bidadari Sentul Paradise Park 
Bogor.   

3. TEORI DAN KONSEP KEPARIWISATAAN 
 

3.1. Pariwisata 
Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan 

yang ditunjukkan dengan adanya perjalanan yang singkat dan sementara dari 
orang-orang menuju daerah tujuan wisata diluar tempat kebiasaan mereka hidup 
dan bekerja dan diluar kegiatan mereka (Tri Maya Yulianingsih, 2009:5).  

Pariwisata dapat diartikan sebagai fenomena dari jaman sekarang yang 
didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian udara, penilaian yang 
sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan khususnya 
disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat 
sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta 
penyempurnaan alat-alat pengangkutan (E. Guyer Freuler dalam Tri Maya 
Yulianingsih, 2009:5).  

Pariwisata juga dapat diartikan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Undang-Undang RI Nomor 10, 
2009). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan 
sesuatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari kesenangan 
dan ketenangan diluar aktifitas yang biasa dilakukan oleh seseorang tersebut 
yang biasanya melakukan perjalanan wisata keluar daerah tempat tinggal 
asalnya. 



 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 1 No. 1 – Juli 2017 

38 
 

Pariwisata merupakan salah satu faktor utama yang diharapkan dapat 
memberikan kontribusi besar dalam upaya pertumbuhan ekonomi yang sedang 
dilaksanakan. Dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus 
menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam 
pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan 
jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat 
ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal.  

Sedangkan Definisi Pariwisatadalam Pasal 1 angka (3) UU No. 10 Tahun 2009 
adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 
layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 
Pemerintah Daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 
tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan 
adalah orang yang melakukan wisata.  

Tourism is the activities of the person travelling outside his or her usual 
environment for less than a specified period of time whose main purpose of 
travel is other than for for exercise of an activity remunerated from the placed 
visited (Mason dalam Qadarsi, 2014:26).   

3.2. Objek Wisata  
Pengertian objek wisata secara umum menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 24/1979, tentang penyerahan sebagian urusan 
pemerintah dalam bidang kepariwisataan pada Daerah Tingkat I adalah sebagai 
berikut:  

1. Objek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni 
budaya, serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang 
mempunyai daya tarik wisata bagi wisatawan untuk dikunjungi.  

2. Atraksi Wisata adalah semua yang diciptakan manusia berupa penyajian 
kebudayaan seperti tari-tarian, kesenian rakyat, upacara adat, dan lain-lain.  

Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut undang-undang Nomor 9 
Tahun 1990, yaitu Objek dan daya tarik wisata terdiri atas: 

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud 
keadaan alam, serta flora dan fauna. 

2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, 
peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata 
tirta, wisata baru, wisata pertualangan alam, taman rekreasi, dan tempat 
hiburan. 

Sedangkan daya tarik wisata menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2009 
adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang 
berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 
menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dalam dunia kepariwisataan 
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objek dan daya tarik wisata memiliki peranan penting yang dapat dijadikan 
sebagai daya tarik bagi seseorang atau calon wisatawan untuk berkunjung ke 
suatu daerah tujuan wisata. Pengertian objek dan daya tarik wisata adalah unsur-
unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya 
manusia, sumber daya buatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 
sebagi daya tarik untuk menjadi sarana wisata atau objek wisata yaitu, semua hal 
yang menarik untuk dilihat dan dirasakan oleh wisatawan yang disediakan atau 
bersumber pada alam saja. 

3.3. Theme Park  
Theme Park adalah suatu tempat yang mewujudkan kesemuannya, tempat 

suatu simulasi 7 tanpa akhir (Yasraf A. Piliang, 2000). Theme park juga sebagai 
bagian dari atraksi pengunjung. Pengunjung atraksi digambarkan sebagai sumber 
daya permanen yang dirancang, dikontrol, dan dikelola untuk hiburan,pendidikan 
pada saat pengunjung mengunjungi sebuah theme park (A.Leonard, 2016). 
Theme Park adalah sebuah taman hiburan yang dekoratif dan didesain untuk 
mencerminkan satu tema tertentu sebagai tema utama, seperti suatu periode 
khusus dalam suatu cerita atau dunia di masa yang akan datang (Webster, 2010).  

3.4. Bauran Pemasaran  
Bauran Pemasaran atau marketing mix adalah Kombinasi dari empat variabel 

atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni: 
produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi (Dharmesta, 
2002:42). Bauran pemasaran adalah Paduan strategi produk, distribusi, promosi, 
dan penentuan harga yang bersifat unik yang dirancang untuk menghasilkan 
pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju (Lamb, et al yang 
diterjemahkan Octarevia, 2001:55).  

Berdasarkan definisi diatas dapat dikemukakan bahwa bauran pemasaran 
terdiri dari empat elemen, yaitu: 

1. Produk  
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 
memenuhi kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang 
fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan (Kotler 2002:52).   
 

2. Harga 
Harga adalah “jumlah yang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) 
yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang 
beserta pelayanannya”  (Swastha, 2002:147). 
 

3. Tempat 
Tempat adalah “Kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi 
sasaran”. Tempat merupakan saluran distribusi yaitu serangkaian 
organisasi yang saling tergantung yang saling terlihat dalam proses untuk 
menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Lokasi 
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berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan 
melakukan operasi. Dalan hal ini ada tiga jenis interaksi yang 
mempengaruhi lokasi yaitu: 
- Konsumen mendatangi perusahaan apabila keadaannya seperti ini 

maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih 
tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan 
kata lain harus strategis. 

- Perusahaan mendatangi konsumen merupakan lokasi yang tidak terlalu 
penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus 
tetap berkualitas. 

- Perusahaan (pemberi jasa) dan konsumen tidak bertemu secara 
langsung merupakan service provider dan konsumen berinteraksi 
melalui sarana tertentu seperti telepon, komputer atu surat. Dalam hal 
ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua 
pihak dapat terlaksana (Kotler, 2006:63). 
 

4. Promosi 
Produk yang sudah bagus dengan harga yang terjangkau itu tapi tidak 
dikenal oleh konsumen maka produk tersebut tidak akan berhasil di pasar. 
Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan yang efektif dibutuhkan agar 
informasi mengenai hadirnya sebuah produk, dapat sampai kepada 
masyarakat atau konsumen. Upaya untuk mengenalkan produk itu kepada 
konsumen merupakan awal dari kegiatan promosi. Sebaik apapun mutu 
sebuah produk, semenarik apapun bentuk rupanya atau sebesar apapun 
manfaatnya, jika tidak ada orang yang mengetahui tentang keberadaannya, 
maka mustahil produk tersebut dibeli.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah dimana 
suatu komunikasi yang berbentuk informasi dimana yang bertujuan untuk 
menarik perhatian pelanggan terhadap barang atau jasa yang telah dipasarkan 
dan dimana ketika pelanggan tertarik dengan produk atau jasa yang dipasarkan, 
maka pelanggan akan membeli produk tersebut bahkan menjadi pelanggan yang 
loyal. 

3.5. SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) 
SWOT adalah akronim untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

dari lingkungan eksternal perusahaan. SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-
kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki 
perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan 
yang dihadapi (Jogiyanto, 2005:46). 

Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional 
bisnis, tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua 
area bisnis. Kekuatan/kelemahan internal digabungkan dengan 
peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar 
untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan 
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maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan (David Fred. 
R, 2008:8). 

 Kekuatan (Strength) 
Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan 
lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan 
pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. 
Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif 
bagi perusahaan di pasar. 
 

 Kelemahan (Weakness) 
Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 
keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja 
perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya 
keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat 
merupakan sumber dari kelemahan perusahaan. 
 

 Peluang (Opportunities) 
Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 
perusahaan, kecendrungan-kecendrungan penting merupakan salah satu 
sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan 
antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran 
peluang bagi perusahaan. 
 

 Ancaman (Threats) 
Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam 
lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi 
sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan 
pemerintah yang baru atau yang direvisi merupakan ancaman bagi 
kesuksesan perusahaan. (Fred, 2005:47) 
 

4. PEMBAHASAN 
Penelitian observasi diawali dengan langsung mendatangi objek wisata Curug 

Bidadari dan meminta izin kepada pihak pengelola untuk melakukan kegiatan 
observasi mengenai kegiatan strategi promosi yaitu advertising (periklanan) beserta 
indikator dari advertising yaitu brosur, billboard, dan website yang dilakukan oleh 
pihak pengelola objek wisata Curug Bidadari.  

Dari hasil observasi yang dilakukan mengenai kegiatan strategi promosi advertising 
(periklanan) beserta indikatornya yang dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata 
Curug Bidadari bahwa kriteria dari beberapa indikator ada yang sesuai dan ada yang 
tidak sesuai dengan teori yang dicantumkan pada bab-bab sebelumnya. Maka pada 
penelitian ini peneliti akan fokus menganalisa mengenai strategi promosi advertising 
meliputi indikator brosur, billboard, dan website dimana dari kegiatan strategi promosi 
tersebut merupakan kegiatan yang sudah dilakukan dan yang sudah ada di objek 
wisata Curug Bidadari. 
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ANALISIS SWOT PROMOSI ADVERTISING 

4.1. Brosur 

 Strength (Kekuatan) 

Untuk kekuatan mengenai media brosur yang sudah dilalukan yaitu meliputi 
bentuk, dengan desain dan warna yang bagus untuk menarik minat calon 
wisatawan, mencantumkan gambar objek wisata, mencantumkan beberapa 
informasi, dan mencantumkan peta lokasi dalam brosur tersebut yang bertujuan 
untuk mempermudah calon wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata 
Curug Bidadari. 

 Weakness (Kelemahan) 

Kelemahan mengenai media brosur itu sendiri adalah ukuran huruf yang terlalu 
kecil, gambar kurang jelas, bahan kertas yang dipakai terlalu sederhana, setiap kali 
membuat brosur selalu menggunakan desain yang itu-itu saja tanpa adanya 
perubahan desain yang lain.    

 Opportunities (Peluang) 

Peluang mengenai brosur, jika pihak pengelola objek wisata Curug Bidadari 
melakukan perubahan bentuk desain yang lebih bagus dan menarik dari segi jenis 
huruf yang digunakan, warna, melakukan penyebaran brosur ke luar daerah, atau 
melakukan penyebaran brosur di acara pameran pariwisata, dan melakukan 
kegiatan tersebut tentunya akan memiliki Peluang yaitu membuat calon 
wisatawan tertarik untuk berkunjung ke objek wisata Curug Bidadari.  

 Threat (Ancaman) 

Ancaman mengenai media brosur disini, jika pengelola objek wisata hanya 
melakukan pembuatan brosur  dengan model lama dan sederhana akan membuat 
bosan bagi siapa saja yang melihatnya, tidak adanya ketertarikan untuk melihat 
brosur tersebut yang akan berdampak bagi turunnya jumlah pengunjung. 

 

4.2. Billboard 

 Strength (Kekuatan) 

Kekuatan dari media billboard yang digunakan adalah dipasang pada tempat 
yang strategis yaitu di setiap persimpangan jalan dan di sepanjang jalan akses 
menuju objek wisata, di dalam billboard mencantumkan gambar objek wisata air 
terjun, mencantumkan petunjuk arah, mencantumkan alamat website, dan nomor 
telepon objek wisata Curug Bidadari. 
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 Weakness (Kelemahan) 

Kelemahan dari media billboard yang dimiliki oleh objek wisata Curug Bidadari 
adalah letak pemasangan yang kurang tepat, bahan yang kurang bagus, gambar 
dan warna billboard sudah tidak terlihat dengan jelas, tiang penyangga sudah 
lapuk dan berkarat, tidak dipasang lampu penerangan hanya seadanya saja. 

 Opportunities (Peluang) 

Jika pengelola melakukan perbaikan media billboard mulai dari letak 
pemasangan yang tepat, melakukan perbaikan total pada gambar yang 
dicantumkan di billboard tersebut, dan melakukan pemasangan billboard yang 
besar ditempatkan dipinggir jalan protokol, maka pihak pengelola akan mendapat 
peluang untuk menambah minat orang-orang yang melihat billboard dalam 
kondisi yang baik dan menarik untuk dilihat. 

 Threats (Ancaman) 

Ancaman mengenai media billboard yang dilakukan yaitu, jika pihak pengelola 
tidak melakukan perbaikan pada billboard tersebut dengan gambar warna yang 
sudah tidak terlihat lagi maka akan membuat orang-orang yang melihat tidak 
tertarik untuk melihat dan mempersulit calon pengunjung yang akan pergi ke 
objek wisata Curug Bidadari. 

 

4.3. Website 

 Strength (Kekuatan) 

Kekuatan mengenai media website yang digunakan oleh pengelola objek wisata 
Curug Bidadari adalah memiliki alamat website sendiri, bisa melakukan penawaran 
kepada calon pengunjung via online melalui website tersebut. 

 Weakness (Kelemahan) 

Kelemahan mengenai media website yang digunakan oleh pengelola objek 
wisata Curug Bidadari adalah sejak awal tahun 2013 pihak pengelola sudah 
menutup website tersebut dan semenjak itu sudah tidak melakukan kegiatan 
promosi advertising melalui media website.   

 Opportunities (Peluang) 

Jika pengelola objek wisata Curug Bidadari tetap melakukan kegiatan promosi 
advertising melalui media website akan memiliki peluang yaitu dapat dengan 
mudah menggaet banyak calon pengunjung, karena pada era teknologi yang 
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semakin canggih ini banyak orang-orang yang selalu melakukan hal apapun 
melalui online. 

 Threats (Ancaman) 

Jika pengelola objek wisata Curug Bidadari tetap tidak melakukan kegiatan 
advertising melalui media website akan membuat sulit calon pengunjung yang 
ingin mencari tahu dan mencari info mengenai objek wisata Curug Bidadari 
melalui media online website khususnya.  

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1. Kesimpulan 

Dari hasil observasi dan analisis SWOT mengenai “Analisa SWOT Strategi 
Promosi Advertising di Objek Wisata Curug Bidadari Sentul Paradise Park Bogor” 
ini mendapatkan kesimpulan yaitu Strategi promosi Advertising (Periklanan). 

Mengenai kegiatan strategi promosi advertising (periklanan) yang dilakukan 
bahwa kegiatan advertising atau periklanan di objek wisata Curug Bidadari hanya 
dilakukan dengan media brosur, billboard, dan website. 

1. Brosur 

Pihak pengelola objek wisata Curug Bidadari sudah melakukan strategi 
promosi advertising (periklanan) melalui media brosur sudah sesuai dengan 
ketentuan, tetapi masih ada kelemahan yang dimiliki. 

2. Billboard 

Pihak pengelola objek wisata Curug Bidadari juga sudah melakukan kegiatan 
strategi promosi advertising (periklanan) dengan media billboard, namun 
belum sesuai dengan ketentuan. 

3. Website 

Untuk strategi promosi advertising (periklanan) melalui media website pihak 
pengelola objek wisata Curug Bidadari pada awalnya sudah melakukan kegiatan 
tersebut namun pada tahun 2013 sudah tidak melakukan kegiatan strategi 
promosi melalui media website tersebut.  

5.2. Rekomendasi 
1. Strategi Promosi yang Lebih Efektif.  

Berdasarkan hasil kesimpulan mengenai kegiatan periklanan pihak pengelola 
objek wisata Curug Bidadari harus melakukan kegiatan periklanan secara lebih 
baik lagi dengan melakukan promosi kembali melalui website, tidak hanya 
mengandalkan brosur dan promosi melalui word of mouth, melakukan 
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perbaikan billboard agar diperbagus dan menggantinya dengan bahan yang 
bagus, tahan air dan tahan panas. 

2. Sign board yang Layak  

pengamatan yang dilakukan pengelola objek wisata Curug Bidadari harus 
melakukan perbaikan petunjuk jalan di beberapa titik yang strategis dan di 
sepanjang jalan menuju objek wisata Curug Bidadari untuk mempermudah 
calon wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata Curug Bidadari, dan 
tidak melakukan pemasangan di sembarang tempat.  

3. Melakukan Perbaikan Akses Jalan  

Dari pengamatan yang dilakukan ada yang harus diperhatikan oleh pihak 
pengelola objek wisata Curug Bidadari yaitu mengenai akses jalan yang kurang 
bagus dan pihak pengelola harus memperbaiki serta memperbagus akses jalan 
tersebut untuk mempermudah para calon wisatawan menuju akses objek 
wisata Curug Bidadari. 

4. Merubah Desain Brosur Setiap Tahun 

Pihak pengelola objek wisata Curug Bidadari harus membuat dan mengganti 
desain, model, dan bahan yang berbeda setiap tahunnya, hal ini bertujuan 
untuk menarik minat calon wisatawan yang akan berkunjung dan di dalam 
brosur mencantumkan peta lokasi objek wisata Curug Bidadari untuk 
mempermudah calon wisatawan yang akan berkunjung.    

5. Melakukan Promosi Efektif dan Efisien 

Pengelola objek wisata Curug Bidadari dalam melakukan kegiatan promosi 
penjualan harus dengan cara yang efektif dan efisien misalkan dengan 
melakukan promosi penjualan ke luar kota dan menawarkan beberapa paket 
outbond yang disediakan, maka dengan cara ini akan sangat efektif dan efisien 
untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Lebih sering mengadakan acara sosial 
dengan masyarakat sekitar demi menjalin komunikasi dan kerjasama dalam hal 
melakukan kegiatan promosi yang lebih baik lagi. Pengelola objek wisata Curug 
Bidadari diharapkan bisa melakukan kegiatan promosi dengan cara yang 
modern yaitu dengan memanfaatkan media online seperti facebook, instagram 
atau media lainnya, dan diharapkan juga pihak pengelola dapat kembali 
melakukan kegiatan promosi melalui website resmi yang sudah dilakukan 
sebelumnya, dan  pengelola objek wisata Curug Bidadari juga diharapkan 
segera melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Bogor dalam hal promosi tentunya yang bertujuan untuk lebih 
mengenalkan objek wisata Curug Bidadari ini yang memiliki potensi sebagai 
objek wisata air terjun terbaik di Kabupaten Bogor, dan juga bertujuan untuk 
meningkatkan jumlah kunjungan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh yang terjadi pada Education 
Experience, Entertainment Experience, Vivid Memory, Loyalty sangat penting untuk 
pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran dalam Industri Pariwisata. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Education Experience terhadap Vivid 
Memory, Entertainment Experience terhadap Vivid Memory, Vivid Memory terhadap 
Loyalty pada Festival Musik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Festival Musik 
sebagai obyek penelitian dan mengambil 200 sampel dari wisatawan yang telah datang 
ke Festival Musik. Metode yang digunakan adalah metode non probability sampling 
dengan teknik Purposive Sampling dan menggunakan alat analisis Structural Equation 
Model (SEM). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 
positif Education Experience terhadap Vivid Memory, Entertainment Experience 
terhadap Vivid Memory, Vivid Memory terhadap Loyalty. 

Kata Kunci : Strategi pengembangan, Pengembangan destinasi, Desa wisata, Analisis 
SWOT. 

1. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara yang berkembang di bidang pariwisata. Menurut data 

yang dikumpulkan dari Kementerian Pariwisata, jumlah wisatawan asing yang telah 
mengunjungi Indonesia pada Mei 2016 mencapai 915.206 wisatawan sementara 
jumlah wisatawan domestik yang bepergian untuk melakukan perjalanan wisata 
mencapai 7.973.440 (Pusdatin Kemenparekraf, 2016). Faktor yang menyebabkan 
ketertarikan wisatawan baik asing maupun domestik dapat dilihat dari festival di setiap 
destinasi wisata. Festival merupakan segmen penting dari industri pariwisata. Festival 
ini tidak hanya dianggap sebagai obyek pariwisata (Rao, 2001) dan sebagai gambaran 
wisata (Prentice dan Andersen, 2003; Gokce dan Culha, 2009) sebagai tujuan, tetapi 
juga sebagai dukungan ekonomi bagi masyarakat setempat (Crompton dan McKay, 
1997). Festival ini diadakan dengan tujuan memberikan hiburan bagi penonton dalam 
bentuk seni, budaya, permainan, atau penjualan produk dan perusahaan dapat 
menggunakan festival sebagai sarana untuk menunjukkan keberadaan perusahaan 
kepada masyarakat (Goldblatt 2002).  
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Event Tourism adalah industri yang saat ini berkembang pesat, dengan Mega Show 
dan Events yang diselenggarakan secara rutin. Sampai saat ini, belum ada penelitian 
formal yang dilakukan untuk menilai pertumbuhan industri ini. Industri ini termasuk 
bidang-bidang seperti MICE (Meetings, Incentives, Conventions dan Events), pameran, 
konferensi dan seminar serta musik dan acara olahraga. Manajemen acara yang ada 
selama beberapa tahun itu hanya datang dua dekade terakhir bahwa konsep industri 
acara dan profesi telah memperoleh keuntungan (Harris, 2004). Pertumbuhan dan 
permintaan akan suatu festival oleh generasi baru (Abbott dan Geddie, 2001). Acara 
adalah segala sesuatu yang terjadi, yang dibedakan dari sesuatu yang ada atau suatu 
kejadian, terutama yang penting. Sebuah acara khusus adalah kegiatan yang dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan spesifik pada waktu tertentu (Watt, 1998). Acara 
komunitas lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan didirikan untuk melibatkan 
penduduk lokal dalam pengalaman bersama untuk saling menguntungkan mereka 
(Wilkinson, 1989). Sebuah acara khusus memiliki momen unik dalam waktu tertentu 
untuk memenuhi kebutuhan spesifik (Goldblatt, 2002). Seorang penulis di bidang 
manajemen event mendefinisikan acara khusus dari dua perspektif, yaitu pengunjung 
dan sebagai manajer event tersebut sebagai berikut: acara khusus adalah satu-waktu 
atau jarang terjadi peristiwa luar program normal atau kegiatan mensponsori atau 
mengorganisir ke pengunjung atau tamu, acara khusus adalah kesempatan untuk 
bersantai, pengalaman sosial dan budaya di luar kisaran normal pilihan atau di luar 
pengalaman sehari-hari (Getz, 1997).  

Musik adalah sebuah karya seni dalam bentuk komposisi suara yang 
mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui musik dasar nilai pencipta adalah ritme, 
melodi, harmoni, dan ekspresi sebagai satu kesatuan (Rusyanti, 2013). Musik ada 
dalam kehidupan kita sehari-hari, saat santai, penulis perasaan, semua dapat 
disalurkan melalui musik. Bahkan, pesan banyak orang perdamaian melalui musik itu 
sendiri. Musik memiliki tipe yang beragam atau genre Rock, Pop, Metal, Klasik, Funk, 
elektronik, Country, Blues, Reggae, Metal, Disco, Hip Hop, RnB, Rap dan Jazz. Genre 
musik adalah musik yang populer di Amerika dan kemudian berkembang pesat dan 
dikenal di seluruh dunia. Hanya beberapa genre musik dan mendapat populer di 
Indonesia seperti Rock, Blues, Pop, Reggae, Hip Hop, dan Jazz. Pengaruh datang ke 
Indonesia dengan budaya mereka dan diterima di Indonesia. Genre Jazz juga berhasil 
menjadi salah satu musik populer di Indonesia.  

Indonesia penuh dengan berbagai macam hal yang menyenangkan dan 
menakjubkan, salah satunya ada festival. Beberapa festival dirayakan karena keyakinan 
agama dan beberapa adalah untuk syukur itu. Festival Lombon yang merupakan acara 
selama malam tahun baru, Festival Kasada yang untuk mengingat nenek moyang 
mereka, Lembah Baliem Festival, Festival Kesenian Bali yang menyoroti tarian, musik, 
seni dan kerajinan, dan juga makanan. Dan terakhir adalah Java Jazz Festival yang 
merupakan salah satu festival terbesar di negara ini. Menurut Ali et al., (2014), dalam 
rangka menciptakan keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan 
diperlukan pengalaman yang berkualitas tinggi dibanding pesaing lainnya. Kualitas 
pengalaman yang diberikan dapat ditinjau dari segi pendidikan dan hiburan 
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pengalaman memperoleh pengalaman dari pengunjung festival mereka menghadiri 
optimal (Manthiou et al., 2014).  

Java Jazz Festival adalah salah satu festival terbesar Jazz di Asia dan bisa dibilang 
yang terbesar di belahan bumi bagian selatan, yang diselenggarakan di Jakarta, 
Indonesia. Festival Jazz tahunan yang diadakan setiap awal Maret dan dirancang untuk 
menjadi salah satu festival jazz terbesar secara global. Acara ini diadakan untuk 
pertama kalinya pada tahun 2005, ketika sekitar 125 grup musik dan 1.405 seniman 
tampil di 146 pertunjukan. Festival pertama dihadiri oleh 47.500 pengunjung selama 
peregangan tiga hari. Sejak diluncurkan pertama kali festival ini telah berhasil menarik 
banyak nama terkenal dari musisi jazz internasional. Java Jazz Festival ini merupakan 
acara tahunan di Jakarta yang berlangsung selama tiga hari pada bulan Maret. Festival 
ini diselenggarakan oleh pengusaha Peter F. Gontha yang merupakan seorang penggiat 
musik. Jazz dianggap sebagai budaya terbesar dari Amerika Serikat (dan Afrika) kepada 
dunia. Jauh sebelum istilah 'mashup' dan 'Platform' menjadi bagian dari jargon bisnis, 
Jazz telah menyebar di seluruh dunia dengan gaya yang berbeda, genre, bahasa dan 
instrumen. Banyak dari variasi kreatif yang ditampilkan di Java Jazz Festival ke-11 
tahunan di Jakarta, salah satu festival jazz terbesar di dunia dan salah satu acara musik 
tahunan favorit kami. Menggunakan Pusat Pameran Internasional Jakarta di 
Kemayoran sebagai tempat utama. Di antara musisi terkenal dunia yang telah tampil di 
Java Jazz adalah: Stevie Wonder, Santana, Lisa Stansfield, Joss Stone, Toni Braxton, 
Jimmy Cliff, Herbie Hancock, Al Jarreau, Erykah Badu, Bobby McFerrin, Dave Koz, The 
Manhattan Transfer, Swing out Sisters, Phil Perry, Earth Wind and Fire, Natalie Cole, 
Lee Ritenour, Bob James, dan banyak lagi. Demikian juga setiap tahun sejumlah besar 
musisi Indonesia berbakat bermain juga.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kondisi Music Tourism di 
Indonesia dan mendeskripsikan serta menganalisis pengaruh Education Experience dan 
Entertainment Experience untuk loyalitas terhadap memori hidup. Education 
experience berguna bagi pengunjung untuk menyerap peristiwa dan secara aktif 
berpartisipasi melalui intelektualitas pikiran ataupun kemampuan fisik sehingga 
beberapa event dirancang untuk menciptakan kondisi tersebut (Oh et al., 2007). 
Entertainment experience memiliki manfaat bagi perusahaan untuk menarik 
pengunjung dari sisi menciptakan perhatian pengunjung festival sehingga pengunjung 
dapat tertarik pada acara yang ada dan pada akhirnya menjadi bagian dari acara 
tersebut (Fiore et al., 2007). Education Experience dan Entertainment Experience yang 
dapat dirasakan oleh pengunjung akan menyebabkan memori hidup yang kuat dari 
pengunjung yang menghadiri festival seperti yang dinyatakan oleh Manthiou et al., 
(2014). Vivid Memory meningkatkan minat pengunjung dan menghasilkan sikap yang 
lebih stabil dan akibatnya akan bertindak dalam hubungannya dengan pengunjung 
festival. Vivid Memory dapat terjadi jika ada satu dalam festival atau beberapa saat 
yang luar biasa, yang dapat membantu pengunjung menghasilkan memori yang jelas 
dan tajam, sehingga mengoptimalkan pengalaman yang diperoleh pengunjung untuk 
menciptakan rasa loyalitas (Manthiou et al., 2014). 
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2. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI 
Special events, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan secara umum seperti acara 

olahraga, rapat perusahaan, konvensi, pameran, festival, karnaval dan pemberian 
hadiah (Watt, 1998). Event dapat dikategorikan seperti dengan lokasi, daya tarik, tema, 
skala atau dampak ekonomi (Walsh-Heron dan Stevens, 1990). Event dapat 
diklasifikasikan dalam hal ukuran dari peristiwa seperti peristiwa akbar, peristiwa 
regional, dan peristiwa besar, kejadian kecil (Van Der Wagen dan Brenda, 2005). Event 
dapat dikategorikan berdasarkan lokasi geografis, jumlah penduduk, usia penduduk, 
organisasi, kemakmuran masyarakat dan penyelenggara (Watt, 1998). Event dapat 
diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar berdasarkan maksud dan tujuan 
mereka: adalah sebagai berikut peristiwa untuk Kesenangan, peristiwa Budaya, 
peristiwa Pribadi dan Organisasi atau Perusahaan peristiwa (Goldblatt dan Nelson, 
2001). Event Tourism adalah aplikasi dari praktek pengelolaan manajemen proyek 
untuk penciptaan dan pengembangan festival, acara dan konferensi. Event Tourism 
melibatkan berbagai hal yaitu mempelajari seluk-beluk brand, mengidentifikasi target 
audiens, merancang konsep acara, perencanaan logistik dan koordinasi aspek teknis 
sebelum benar-benar melaksanakan acara yang diusulkan. Evaluasi setelah acara dan 
menjamin pengembalian investasi telah menjadi driver yang signifikan bagi industri 
acara. Tujuan Event Tourism harus memiliki tempat yang baik, fasilitas transportasi, 
hotel (akomodasi), desainer acara, pementasan, tenaga terlatih dalam manajemen 
acara, operasional dan logistik, keselamatan dan keamanan, modul manajemen 
kerumunan, monitoring, kontrol dan sistem evaluasi, kesehatan dan medis dukungan, 
layanan darurat, asuransi, teknologi informasi, pemasaran, personalia hukum, personil 
keuangan, keahlian teknis, event organizer dan fasilitas-fasilitas pokok (Goldblatt dan 
Nelson, 2001).   

Education Experience adalah pelajaran dari pengalaman yang dirasakan ketika 
pengunjung menghadiri festival dan pengunjung percaya akan mendapatkan 
pengetahuan dan kemampuan diri dengan berpartisipasi dalam festival (Pine dan 
Gilmore, 1998). Menurut Jurowski (2009) pengalaman adalah pengalaman pengunjung 
yang secara aktif menyerap pengalaman sebagai keadaan mental, misalnya kunjungan 
ke festival musik jatuh ke dalam kategori pendidikan, karena pengunjung dapat belajar 
tentang materi musik yang baru dan meningkatkan mereka kemampuan untuk 
memahami perkembangan musik. Crompton dan McKay (1997) menyatakan bahwa 
salah satu faktor pendorong bagi individu untuk datang ke festival adalah motivasi 
untuk mendapatkan nilai pendidikan atau kecerdasan memperkaya diri sendiri. Hal ini 
muncul dari keinginan untuk memperoleh pengetahuan dan memperluas pandangan 
intelektual. Segmentasi pasar festival dan memahami perilaku pengunjung 
berdasarkan motivasi akan menjadi penting bagi keberhasilan atau kegagalan festival 
dan di masa depan di mana Lee (2004) menemukan bahwa dimensi eksplorasi budaya 
termasuk dalam Education Experience menjelaskan proporsi terbesar dari pengunjung 
datang ke festival, membuktikan budaya yang merupakan tema sentral dari festival. 
Saat ini, festival ini menawarkan kegiatan pemasaran harus menawarkan diri mereka 
sebagai konsekuensi dari perkembangan yang baik dari kegiatan pendidikan saat ini 
untuk mempromosikan, seperti menawarkan pengembangan keterampilan, 
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peningkatan pengetahuan, belajar dari para ahli, dan menjelajahi dunia baru (Getz, 
2007).  

Sebuah keputusan untuk mengunjungi festival adalah tindakan dipicu oleh 
keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa variabel yang menjelaskan perilaku 
pengunjung seperti belajar, kondisi budaya, pengaruh sosial, dan persepsi, motif 
adalah titik awal yang mengakibatkan proses keputusan (Crompton dan McKay, 1997). 
Menurut Wolf (1999), garis besar bisnis hiburan secara individual dibedakan dalam dua 
bagian. Hiburan adalah bagian yang menempatkan waktu untuk bersenang-senang 
sambil mempromosikan bisnis merupakan bagian waktu untuk bekerja. Tapi 
sebenarnya kalau dua bagian ini disatukan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi. Menurut Wolf (1999), yang menyatakan bahwa hiburan dan media kultur 
sebagai sopir dapat melebihi ekonomi global modern, sehingga dalam hal ini banyak 
mendukung pembentukan perusahaan yang bergerak di bidang hiburan. Bartsch dan 
Oliver (2011) menyatakan teori bahwa pengalaman hiburan yang timbul dari emosi 
afektif yang terjadi karena pengaruh gairah dan kepribadian. Formika dan Uysal (1996) 
meneliti populasi perbandingan motivasi sekitar festival dan non-penduduk sekitar 
festival dalam menghadiri festival musik dan menghasilkan hiburan faktor pengalaman 
karena mendorong pengunjung untuk menghadiri acara tersebut. Pengalaman hiburan 
di festival dapat diberikan melalui pertunjukan musik live, pertunjukan tari, pameran, 
teater, seni visual dan lain-lain (Getz et al., 2010).  

Memori adalah kemampuan untuk mengingat peristiwa masa lalu, kebiasaan, dan 
pengalaman. Memori juga dapat merujuk kepada wisatawan yang mampu 
mendapatkan informasi atau pengalaman yang sudah didapat. Memori termasuk 
beberapa hal penting yang mengacu pada pengalaman konsumen, termasuk 
pemahaman konsumen sendiri. Kejelasan memori sangat penting dalam industri 
pariwisata, untuk tujuan kegiatan wisata adalah untuk menciptakan kenangan bagi 
pengunjung yang pada akhirnya dapat diingat untuk sisa hidup mereka (Manthiou et 
al., 2014). Menurut Rubin et al., (2003), Vivid Memory adalah komponen yang 
didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Memori digambarkan sebagai kemampuan 
seseorang untuk secara sadar mengingat peristiwa, perilaku, dan pengalaman masa 
lalu (Schacter et al., 1993). Penelitian oleh Ali et al., (2014) menemukan bahwa kinerja 
iklan dan kinerja selama layanan ketika pengunjung datang harus menggambarkan 
aspek dari pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Memori 
digambarkan sebagai kemampuan seseorang untuk secara sadar mengingat peristiwa 
masa lalu, perilaku, dan pengalaman (Schacter et al., 1993). Vivid Memory sangat 
penting dalam industri pariwisata, termasuk di festival musik, untuk tujuan kegiatan 
wisata adalah untuk menciptakan kenangan hidup bagi pengunjung yang akhirnya 
dapat disimpan untuk sisa hidup mereka (Tung dan Ritchie, 2011). Vivid Memory 
mengacu pada bagian memori pada pengalaman masa lalu (Rubin et al., 2003). Rubin 
dan Kozin (1984) menjelaskan sebagai kenangan hidup memori otobiografi akan 
terekam. Untuk mendapatkan memori yang berkesan diperlukan momen luar biasa 
dan kehidupan, bukan peristiwa biasa dengan tujuan lebih mungkin untuk mengingat 
bagian memori (Kim, 2010). Festival memberi ruang dan waktu jauh dari kehidupan 
sehari-hari di mana pengalaman yang luar biasa dapat diciptakan dan berbagi (Morgan 
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dan Xu, 2009). Oleh karena itu, pengalaman festival yang luar biasa dapat diharapkan 
untuk memfasilitasi Vivid Memory dari para peserta (Manthiou et al., 2014).  

Loyalitas telah digunakan secara bergantian dalam literatur pemasaran dan 
pariwisata (Yoon et al., 2010). Loyalitas telah menjadi tujuan penting dari penyedia 
layanan karena tingkat retensi pengunjung yang tinggi dan tingkat minimum migrasi 
pengunjung akan mempengaruhi keuntungan jangka panjang (Zeithaml et al., 1996). 
Loyalitas dapat diukur dengan (1) kata positif dari mulut ke mulut, (2) memberikan 
rekomendasi kepada orang lain (3) memiliki niat untuk membeli kembali, dan (4) 
toleransi yang tinggi untuk harga (Cronin Jr dan Taylor, 1992;. Zeithaml et al., 1996). 
Memahami loyalitas festival ini sangat penting untuk menjaga pembentukan banyak 
pengunjung berulang setia dalam festival. Dalam kasus festival, loyalitas telah diukur 
melalui rekomendasi, kunjungan berulang, kata positif dari mulut ke mulut, toleransi 
untuk harga premium, kesediaan untuk membayar harga yang lebih tinggi, dan analisis 
alternatif. Sebuah studi terbaru oleh Child dan Lee (2011) mengidentifikasi tiga faktor 
yang mempengaruhi loyalitas pada festival yang merupakan fitur umum, fasilitas 
kenyamanan, dan bersosialisasi. Hasil penelitian pada tiga faktor ini memiliki pengaruh 
langsung dan dampak positif pada niat di masa depan untuk memberikan rekomendasi 
dan lagi datang ke festival, faktor fitur-fitur umum ditemukan memiliki dampak 
terbesar pada niat untuk kembali, dan termasuk kualitas atribut dari festival berikut: 
keragaman kegiatan, hiburan, promosi dan informasi, suasana festival, panggung 
hiburan, aksesibilitas, keamanan, dan makanan dan minuman yang disediakan. 
Loyalitas untuk festival dapat diukur dengan menggunakan kedua aspek perilaku dan 
sikap dari perspektif terpadu (Kitterlin dan Yoo 2014). 

Secara umum, festival diadakan di seluruh dunia meningkat dengan menawarkan 
tema budaya yang ada (Lee et al., 2004). Manthiou et al., (2014) menemukan bahwa 
salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk datang ke festival ini disebabkan 
berdasarkan keinginan untuk mendapatkan Education Experience yang diperoleh dari 
menghadiri festival (Charter dan Knight, 2002) mempelajari tentang motivasi 
pengunjung wisata ke festival dan menemukan bahwa minat pengalaman yang 
memiliki pengetahuan dan keinginan untuk meningkatkan pengetahuan 
mempengaruhi keinginan pengunjung untuk datang ke festival. Manthiou et al., (2014) 
juga menemukan bahwa hasil dari wisatawan yang datang ke festival datang dengan 
dorongan untuk mengalami atau merasakan hiburan yang disajikan dalam festival 
(Entertainment Experience). Penelitian yang dilakukan Jeong et al., (2009) menemukan 
pengalaman hiburan kebetulan terjadi ketika pengunjung memonitor kegiatan dan 
pertunjukan lainnya dalam festival bahkan jika tidak terlibat secara aktif dalam 
menciptakan hiburan, tetapi melalui pikiran aktif terlibat dan menghargai pertunjukan. 
Education Experience dan Entertainment Experience di festival musik bila diberikan 
secara optimal kepada pengunjung akan menanamkan memori yang kuat atau memori 
hidup pada kondisi bahwa festival ini menyediakan suatu peristiwa yang luar biasa 
sehingga pengunjung tertarik dan mengingat festival berlangsung (Manthiou et al., 
2014). Pengalaman bahwa pengunjung mengalami baik dari segi pendidikan dan 
pengalaman hiburan akan menyebabkan rasa kesetiaan kepada festival karena rasa 
nyaman serta menghibur dan menambah wawasan pengunjung menghadiri festival 
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(Bebeitos et al., 2013). Hasil yang sama ditemukan dalam penelitian Kitterlin dan Yoo 
(2014), yaitu ruang lingkup festival seperti program yang ditawarkan, perilaku 
peristiwa, fasilitas festival, rasa nyaman akan menciptakan pengalaman yang dapat 
menyebabkan rasa setia peserta festival. Vivid Memory diperoleh dari peserta acara 
unik yang dialami saat menghadiri acara tersebut akan mendukung memori dari 
pengunjung festival (Rubin dan Kozin, 1984) dan didasarkan pada Manthiou (2014) 
pengalaman yang hidup dengan memori konstan akan menyebabkan rasa loyalitas 
untuk festival. Berdasarkan uraian di atas, dapat membentuk kerangka konseptual 
sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 

Fakta bahwa Education Experience memainkan peran penting dalam menciptakan 
memori hidup ditemukan oleh Manthiou et al., (2014). Pengalaman pendidikan di 
festival musik bila diberikan secara optimal kepada pengunjung akan menanamkan 
memori yang kuat atau memori hidup pada kondisi bahwa festival memberikan acara 
yang luar biasa, sehingga pengunjung tertarik dan mengingat festival berlangsung 
(Manthiou et al., 2014). Menurut Hoch dan Deighton (1989), hubungan antara 
pengalaman dan memori dari tiga perspektif. Pertama, motivasi yang terlibat dalam 
pembelian meningkat ketika pengunjung mendapatkan informasi yang berguna dari 
pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kedua, pengalaman-pengalaman sebelumnya 
disimpan dalam retensi pengunjung dipandang sebagai informasi yang sebenarnya. 
Ketiga, pengalaman masa lalu sangat mempengaruhi niat perilaku. Menurut Hoch dan 
Deighton (1989), hubungan antara pengalaman dan memori dari tiga perspektif. 
Pertama, motivasi yang terlibat dalam pembelian meningkat ketika pengunjung 
mendapatkan informasi yang berguna dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. 
Kedua, pengalaman-pengalaman sebelumnya disimpan dalam retensi pengunjung 
dipandang sebagai informasi yang sebenarnya. Ketiga, pengalaman masa lalu sangat 
mempengaruhi niat perilaku masa depan. Entertainment Experience adalah salah satu 
motif pengunjung untuk datang ke festival (Lee et al., 2004). Entertainment Experience 
terjadi ketika pengunjung pasif mengamati peristiwa atau pertunjukan lainnya 
(Manthiou et al., 2014). Entertainment Experience di festival dapat diberikan melalui 
pertunjukan musik live, pertunjukan tari, pameran, teater, seni, dll (Getz et al., 2010). 
Keunikan hiburan yang disediakan oleh festival akan menyebabkan memori yang kuat 
tertanam dalam pengunjung atas dasar pengalaman yang diperoleh (Manthiou et al., 
2014). Vivid Memory diperoleh dari kejadian unik yang dialami oleh peserta saat 
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menghadiri acara tersebut akan mendukung memori dari pengunjung festival (Rubin 
dan Kozin, 1984) dan didasarkan pada penemuan Manthiou et al., (2014) yang hidup 
dengan memori konstan akan menyebabkan rasa kesetiaan kepada festival. Lee et al., 
(2009) menyarankan bahwa peserta yang telah memiliki memori positif dari festival 
lebih mudah diyakinkan untuk kembali daripada peserta yang pertama kali 
mengunjungi. Menurut Wirtz et al., (2003), wisatawan lebih mungkin untuk kembali 
ketika pengunjung memiliki memori menyenangkan yang pernah, pengunjung 
berharap untuk mendapatkan pengalaman yang sama seperti sebelumnya. 
Berdasarkan teori ini dapat dikatakan sebagai Vivid Memory dapat mempengaruhi 
Tourist Loyalty ke festival musik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut:  

H1 :  Education Experience memiliki efek positif yang signifikan terhadap Vivid 
Memory.  

H2 :  Entertainment Experience memiliki efek positif yang signifikan terhadap Vivid 
Memory.  

H3 :  Vivid Memory memiliki efek positif yang signifikan terhadap Loyalty. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian 
hipotesis karena penelitian ini menguji pengaruh antara variabel yang akan 
menghasilkan asumsi sementara atau hipotesis, hasil hipotesis yang telah dirumuskan, 
dilakukan dalam uji kebenaran asumsi sementara. Dalam penelitian ini, ada empat 
variabel, yaitu Education Experience dan Entertainment Experience sebagai variabel 
bebas, sedangkan Vivid Memory sebagai variabel intervening, dan Loyalty sebagai 
variabel terikat. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah non-probability 
sampling adalah jika setiap elemen dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama 
untuk menjadi sampel terpilih. Sampel diambil dengan menggunakan metode 
purposive sampling, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan 
tertentu (Sekaran, 2010). Kriteria untuk pengambilan sampel adalah pengunjung Java 
Jazz 2016 yang telah dua kali atau lebih datang ke Java Jazz Festival sebelum dan 
tinggal di luar Jakarta. Untuk ukuran sampel, Hair et al., (2010) menemukan bahwa 
rekomendasi sampel dalam penelitian ini diambil setidaknya 200 responden. Penelitian 
ini melibatkan 200 responden, karena itu akan sangat berguna untuk mengetahui 
karakteristik atau profil responden. Survei ini didistribusikan melalui email dengan 
menggunakan wawancara bahwa responden dihadiri Java Jazz Festival 2016. Profil 
responden dilihat dari beberapa karakteristik, yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, 
pekerjaan, residensi dan frekuensi datang ke festival musik serupa. Setiap variabel 
diukur dengan indikator seperti pernyataan item-item yang mengacu pada penelitian 
Manthiou et al., (2014). Responden jawaban atas semua item pernyataan yang telah 
diangkat sebelumnya diukur dengan menggunakan Five Point Likert Scale, dimana 1 = 
Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. 
Structural Equation Model digunakan untuk menganalisis model dan menggunakan 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) (Harrington, 2008) dilakukan untuk menguji 
keandalan dan validitas model pengukuran. Untuk meningkatkan validitas item 



 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 1 No. 1 – Juli 2017 

56 
 

pengukuran model yang diusulkan, pretest dan survei uji coba dilakukan sebelum 
survei utama. Kuesioner dibagikan kepada 200 responden. Selanjutnya, uji reliabilitas 
dilakukan, nilai Cronbach Alpha secara keseluruhan > 0,60.  

3. HASIL DAN ANALISIS 
Profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan responden pria dan 

wanita dengan mayoritas responden adalah responden perempuan dari 120 orang 
atau 60,0% dan minoritas responden adalah laki-laki 80 responden, atau 40,0%. Profil 
responden dengan usia di mana mayoritas usia responden berusia 23-27 tahun yang 
107 orang atau 53,5% dan minoritas responden ≤ 17 tahun yang 7 responden atau 
3,5%. Profil responden terhadap pendidikan terakhir di mana mayoritas Sarjana adalah 
145 responden, atau 72,5% dan minoritas responden adalah SMP. 11 responden atau 
5,5%. Profil responden untuk pekerjaan di mana sebagian besar hasil yang diperoleh 
bekerja sebagai karyawan swasta Total 103 responden, atau 51,5% dan minoritas 
responden adalah mahasiswa 14 responden atau 7,0%. Profil responden dengan 
domisili di mana sebagian besar hasil yang diperoleh adalah berdomisili di Depok 
adalah 73 responden, atau 36,5% dan minoritas responden yang hidup di Tangerang 
dan di luar Indonesia terdapat 11 responden, atau 5,5%. Profil responden terhadap 
frekuensi mengunjungi festival musik di mana hasilnya adalah mayoritas yang 
mengunjungi 2 kali 157 responden, atau 78,5% dan minoritas responden mengunjungi 
festival musik ≥ 5 kali adalah 1 responden atau 0,5%.  

Tabel 1. Profil Responden  

 Frekuensi 

Profil Demografis  n %  n % 

Jenis Kelamin Pria 80 40 Wanita 120 60 

Usia 
<17 Tahun 7 3.5 18-22 Tahun 50 25 

23-27 Tahun 107 53.5 ≥ 27 Tahun 36 18 

Tingkat 
Pendidikan 

SMP 11 5.5 SMA 21 10.5 

Diploma 23 11.5 Sarjana 145 72.5 

Pekerjaan 
Pelajar 14 7 Pegawai Negeri 54 27 

Pegawai Swasta 103 51.5 Lainnya 29 14.5 

Domisili 

Diluar 
Jabodetabek 

42 21 Bogor 13 6.5 

Depok 73 36.5 Tangerang 11 5.5 

Bekasi 50 25 
Diluar 
Indonesia 

11 5.5 

Frekuensi datang 
ke Festival Musik 

2 Kali 157 78.5 3 Kali 26 13 

4-5 Kali 16 8 ≥ 5 Kali  1 0.5 
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Dalam penelitian ini pengujian validitas instrumen yang digunakan adalah 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan bantuan AMOS 8. Jika sampel 200, kriteria 
nilai factor loading 0,40 untuk dinyatakan valid (Hair et al., 2010). Education 
Experience, Entertainment Experience, Vivid Memory dan Loyalty memiliki hasil uji 
validitas untuk masing-masing item dan pernyataan diperoleh nilai masing-masing 
faktor memuat lebih dari 0,4 dapat dinyatakan semua variabel dalam penelitian ini 
adalah valid dan dapat digunakan untuk mengukur masing-masing variabel. Reliabilitas 
adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran 
relatif konsisten ketika pengukuran diulang dua kali atau lebih. Reliabilitas adalah 
indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau tidak 
dapat diandalkan. Dalam penelitian ini reliabilitas diukur dengan menggunakan 
metode internal consistency reliability, dengan mengacu pada nilai Cronbach Alpha. 
Metode pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha diproses dengan software 
SPSS versi 17. Cronbach Alpha diterima bernilai 0,60 atau lebih (Sekaran, 2010). 
Berdasarkan pada hasil pengujian tabel reliabilitas Education Experience, 
Entertainment Experience, Vivid Memory dan Loyalty diketahui bahwa empat variabel 
memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
item yang mengukur masing-masing variabel dapat dipercaya atau memiliki konsistensi 
internal antara lain. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas ditunjukkan dalam tabel 
berikut di bawah ini:  

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Model konstruk Mean 
Std. 

Deviation 
Factor 

Loadings 
Cronbach 

Alpha 

Education Experience    0.929 

Java Jazz Festival 2016 membuat 
pengetahuan Jazz saya bertambah 

3.500 0.827 0.845  

Saya belajar banyak hal tentang musik 
jazz di Java Jazz Festival 2016 

3.345 0.824 0.891  

Java Jazz Festival 2016 menambah rasa 
ingin tahu saya tentang Jazz 

3.390 0.832 0.849  

Pengalaman di Java Jazz Festival 2016 
menambah pengetahuan saya 

3.465 0.844 0.921  

     

Entertainment Experience    0.942 

Rangkaian acara di Java Jazz Festival 
2016 sangat menghibur 

3.730 0.768 0.944  

Menonton Java Jazz Festival 2016 sangat 
menghibur 

3.735 0.760 0.890  

Saya benar-benar merasa terhibur di 
Java Jazz Festival 2016 

3.765 0.802 0.877  
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Acara hiburan di Java Jazz Festival 2016 
sangat menarik 

3.755 0.747 0.879  

     

Vivid Memory    0.838 

Saya sangat mengingat acara Java Jazz  
Festival 2016 

3.370 0.864 0.773  

Saya ingat gambaran acara Java Jazz 
Festival 2016 

3.380 0.830 0.711  

Saya masih bisa merasakan ikatan emosi 
pada acara Java Jazz Festival 2016 

3.435 0.780 0.834  

     

Loyalty    0.895 

Saya akan senang datang ke Java Jazz 
Festival  tahun depan 

3.235 0.802 0.834  

Saya akan sempatkan datang ke Java Jazz 
Festival tahun depan 

3.280 0.784 0.906  

Saya mau Java Jazz Festival  di 
kesempatan yang akan datang 

3.500 0.757 0.848  

 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model 
(SEM) digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel terikat dan variabel bebas yang 
membentuk jalur. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM), 
dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan bukan 
untuk merancang sebuah konstruk, dimaksudkan untuk memeriksa dan membenarkan 
model. SEM adalah software statistik yang memungkinkan pengujian serangkaian 
hubungan secara bersamaan. Hubungan yang dibangun antara satu atau lebih variabel 
bebas. Dalam teknik analisis SEM, program ini dapat menggunakan program AMOS 
versi 8.  

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui pada nilai chi square tidak terpenuhi,hal 
ini dapat dilihat dari nilai chi square sebesar 302,614 dengan p-value 0,000 (dibawah 
0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak goodness of fit. Seperti yang 
telah diketahui bahwa SEM sangat sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan 
dalam suatu penelitian, artinya jumlah responden yang semakin banyak tentunya akan 
semakin baik tetapi disisi lain dapat menyebabkan nilai CMIN semakin besar sehingga 
H0 ditolak padahal pada pengujian goodness of fit yang diinginkan adalah H0 diterima. 
Nilai normed chi square sebesar 4,145 memenuhi syarat batas bawah 1 dan batas atas 
5 dan keputusan yang diambil ialah  goodness of fit sehingga secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa model ini masih dinyatakan layak secara marjinal untuk 
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dipergunakan sebagai alat dalam mengkonfirmasi teori yang telah dibangun 
berdasarkan data observasi yang ada atau dapat dikatakan model ini goodness of fit. 

4. PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI 
Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manthiou 

et al., (2014) dan ada tiga hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis pertama diuji 
apakah Education Experience memiliki pengaruh positif pada Vivid Memory. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 dan nilai koefisien positif 
sebesar 0,542. Jadi keputusan H1 diterima, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh positif dari Education Experience pada Vivid Memory. Uji hipotesis kedua 
adalah Entertainment Experience memiliki pengaruh positif pada Vivid Memory. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 dan nilai koefisien positif 
sebesar 0.363. Jadi keputusan tersebut H2 diterima, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh positif dari Entertainment Experience terhadap Vivid Memory. Uji 
hipotesis ketiga adalah Vivid Memory memiliki pengaruh positif terhadap Loyalty. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000 dan nilai koefisien positif 
sebesar 0,900. Jadi keputusan H3 diterima, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
positif Vivid Memory terhadap Loyalty. 

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis 
Standardized 
Regression 

 
ρ-value  

H1: Education Experience memiliki efek positif 
yang signifikan terhadap Vivid Memory. 

0.542 0.000 
H1 

Diterima 

H2: Entertainment Experience memiliki efek 
positif yang signifikan terhadap Vivid Memory. 

0.363 0.000 
H2 

Diterima 

H3: Vivid Memory memiliki efek positif yang 
signifikan terhadap Loyalty. 

0.900 0.000 
H3 

Diterima 

 

Berdasarkan hipotesis hasil pengujian menunjukkan pengaruh positif Education 
Experience pada Vivid Memory. Musik terdengar di acara Java Jazz Festival 2016 dapat 
menambah pengetahuan wisata tentang perkembangan musik baru. Instrumen baru 
musik yang akan menginspirasi dan memberikan pelajaran musik untuk menambah 
referensi untuk semua orang yang menonton festival (Manthiou et al., 2014). Java Jazz 
Festival 2016 dapat memberikan pengalaman yang luar biasa atau sesuatu yang baru 
bagi konsumen dengan menghadirkan artis ternama dari berbagai belahan Indonesia 
dan dunia. Sebelum memainkan lagu biasanya artis atau penyanyi yang di atas 
panggung akan berbagi cerita untuk penonton yang menyaksikan acara tentang makna 
lirik lagu yang akan dimainkan, sehingga meningkatkan rasa ingin tahu turis untuk 
belajar hal-hal baru dari festival. Education Experience di sebuah festival bila diberikan 
secara optimal kepada pengunjung akan menanamkan memori yang kuat atau Vivid 
Memory pada kondisi bahwa festival ini menyediakan suatu peristiwa yang luar biasa 
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sehingga pengunjung tertarik dan mengingat festival berlangsung (Manthiou et al., 
2014). Ali et al., (2014) melakukan penelitian untuk Education Experience dan 
memperoleh temuan bahwa Education Experience sebagai salah satu faktor yang 
menajdikan pengunjung mendapat Education Experience dari sisi suplai untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimana pengalaman sangat 
penting dalam mengembangkan suatu hal yang berkesan dan perilaku positif juga 
ditemukan dalam penelitian ini. Konsumen yang memiliki banyak pengalaman dalam 
festival akan menciptakan kenangan positif sehingga wisatawan mengetahui informasi 
setelah datang ke Java Jazz Festival 2016. Hal ini didukung oleh Hoch dan Deighton 
(1989), pengaruh antara pengalaman dan memori dari tiga perspektif. Pertama, 
motivasi yang terlibat dalam pembelian meningkat ketika pengunjung mendapatkan 
informasi yang berguna dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kedua, 
pengalaman-pengalaman sebelumnya disimpan dalam retensi pengunjung dipandang 
sebagai informasi yang sebenarnya. Ketiga, pengalaman masa lalu sangat 
mempengaruhi masa depan niat perilaku. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan ada Entertainment Experience yang positif 
terhadap Vivid Memory. Berdasarkan jawaban rata-rata responden menyatakan 
bahwa kegiatan Java Jazz Festival 2016 menyenangkan untuk dinikmati dan ini adalah 
karena kenyamanan tempat yang disediakan oleh Jazz Festival 2016 yang berada di 
dalam ruangan dan pengunjung tidak perlu khawatir tentang cuaca ketika acara 
dimulai. Susunan acara dalam festival ini dirancang sebaik mungkin dengan 
menampilkan konsep panggung yang berbeda dengan minggu sebelumnya dan 
permainan lampu yang bisa mengubah suasana menjadi menarik untuk mengamati 
bahwa memenuhi keinginan konsumen. Peralatan yang digunakan dalam acara Jazz 
Festival 2016 harus dimaksimalkan sebagai kerjasama sponsor audio yang terkenal 
yang membantu festival menjadi sangat menarik untuk didengarkan oleh para 
pengunjung. Hal ini karena perlengkapan audio mempengaruhi kualitas musik yang 
akan diberikan artis atau penyanyi untuk penonton yang diharapkan dari kualitas 
musik dan untuk menumbuhkan rasa nyaman dalam penonton (Manthiou et al., 2014). 
Entertainment Experience adalah salah satu motif pengunjung untuk datang ke festival 
(Lee et al., 2004). Entertainment Experience terjadi ketika pengunjung pasif 
mengamati peristiwa atau pertunjukan lainnya (Manthiou et al., 2014). Entertainment 
Experience di festival dapat diberikan melalui pertunjukan musik secara live, 
pertunjukan tari, pameran, teater, seni, dll (Getz et al., 2010). Keunikan hiburan yang 
disediakan oleh festival akan menyebabkan memori yang kuat tertanam dalam 
pengunjung atas dasar pengalaman yang diperoleh (Manthiou et al., 2014).  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan ada positif tiga memori jelas 
tentang Loyalty. Penonton yang memiliki Vivid Memory kebaikan atas kenangan yang 
menyenangkan dari pengalaman yang diperoleh maka konsumen akan lebih setia. Hal 
ini dapat dilihat dari jawaban rata-rata di antara responden lainnya menyatakan bahwa 
mengingat karakteristik pengaturan di Java Jazz Festival 2016. Java Jazz Festival 2016 
menyiapkan beberapa panggung dan ruangan dengan konsep yang berbeda dalam 
acara tersebut untuk memfasilitasi dan pentingnya kenyamanan dari penonton. 
Kenangan dan kesan yang diberikan Java Jazz Festival 2016 sangat melekat pada benak 
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penonton sehingga membuat penonton memiliki keinginan untuk kembali ke Java Jazz 
Festival 2016. Secara umum, penonton yang datang ke acara Java Jazz Festival 2016 
berkisar 17-45 tahun. Sehingga acara menjadi lebih menyenangkan, pengunjung 
biasanya mengundang orang yang mencintai seperti mengundang keluarga, penikmat 
musik, teman dan kerabat. Hal ini sangat mempengaruhi konsumen menjadi ketika 
menonton acara Java Jazz Festival 2016 sehingga penonton memiliki kenangan yang 
masih bisa dirasakan setelah menyaksikan acara tersebut. Penonton yang memiliki 
kenangan yang baik dari festival akan diingat oleh penonton sehingga mempengaruhi 
penonton untuk kembali ke festival. Hal ini didukung oleh Menurut Wirtz et al., (2003), 
pengunjung lebih mungkin untuk kembali ketika mereka memiliki memori 
menyenangkan yang pernah dan berharap untuk mendapatkan pengalaman yang sama 
seperti sebelumnya. Pengunjung yang sudah memiliki memori positif dari festival akan 
memiliki loyalitas ke festival diadakan (Lee et al., 2009). 

 

Gambar 4.1.  Output Structural model 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah; (1) ada pengaruh 
positif antara Education Experience terhadap Vivid Memory. Hal ini menunjukkan 
wisata yang memiliki pengalaman dalam festival acara khususnya dalam meningkatkan 
pengetahuan dalam musik, menyebabkan kenangan positif. Wisatawan yang memiliki 
pengalaman positif dari acara tersebut akan mendorong kembali ke kenangan festival 
dan pengaruh wisata bagi kembali ke festival musik; (2) ada pengaruh positif antara 
Entertainment Experience terhadap Vivid Memory. Ini menunjukkan penonton yang 
memiliki pengalaman dalam festival khususnya mendapatkan perasaan terhibur 
sepanjang peristiwa yang menimbulkan kenangan positif. Wisatawan yang memiliki 
pengalaman positif dari acara tersebut akan mendorong kembali ke kenangan festival 
dan pengaruh wisatawan untuk datang kembali ke festival; (3) ada pengaruh positif 
antara Vivid Memory terhadap Loyalty. Hal ini menunjukkan wisatawan memiliki 
kenangan yang baik pada kenangan yang menyenangkan dari pengalaman yang 
diperoleh ke acara festival yang tepat selalu ingat wisatawan sehingga mempengaruhi 
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wisatawan berniat untuk kembali lagi ke festival. Untuk implikasi, dapat katakan 
bahwa Java Jazz Festival 2016 dapat membuat tabel informasi yang berisi daftar 
penyanyi yang akan hadir dan profil penyanyi untuk penonton yang datang, membuat 
jenis buku panduan tentang musik jazz dan meminta untuk penyanyi atau band yang 
bisa memberikan hiburan untuk memiliki sedikit informasi tentang lagu dilakukan serta 
latar belakang lagu itu dibuat. Juga diharapkan penyelenggara membuat sesi pelatihan 
khusus di untuk wawasan penonton. Java Jazz Festival 2016 akan lebih baik dengan 
diberikan beberapa kesempatan bagi penonton untuk bernyanyi bersama dengan 
penyanyi. Penyelenggara juga dapat membuat game menyenangkan untuk menghibur 
penonton saat menghadiri acara tersebut. Penyelenggara dapat membuat acara 
khusus untuk wisatawan. Pada akhirnya, emosi mereka saat menonton musik jazz akan 
membuat memori khusus dengan acara tersebut. Penyelenggara dapat memberikan 
tiket gratis untuk para pengunjung setia yang datang terus-menerus dengan harapan 
penonton akan tertarik untuk datang ke acara itu lagi. Semua ini diharapkan 
menambah loyalitas penonton.  
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan layanan prima para petugas 
di Planetarium dan Observatorium Jakarta yang merupakan Planetarium pertama di 
Asia Tenggara, dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengunjung. Metode penelitian 
yang digunakan adalah kombinasi concurrent embeded dengan kuantitatif sebagai 
metode penelitian utama dilengkapi denganmetode penelitian kualitatif untuk 
mendapatkan hasil yang lebih akurat dan terperinci. Sampel penelitian dikumpulkan 
dari 100 responden  pengunjung Planetarium Jakarta dan dianalisis menggunakanalat 
statistik SPSS versi 16.0.Data kualitatif didapat dari hasil wawancara mendalam dengan 
7 pengunjung. Hasil penelitian menunjukan gambaran rinci layanan prima dan 
kepuasan pengunjung. Hasil perhitungan menunjukkan koefisien determinasi R2 = 
0,124 yang berarti 12,4% kepuasan pengunjung di Planetarium dan Observatorium 
Jakarta dipengaruhi oleh variabel bebas layanan prima pada6 dimensi yaitu : 
kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung-jawab. Kesimpulan 
penelitian ini menunjukkan bahwa layanan prima berpengaruh positif terhadap 
kepuasan pengunjung di Planetarium dan Observatorium Jakarta. 

Kata Kunci : Layanan Prima; Kualitas Layanan; Kepuasan Pengunjung 

1. PENDAHULUAN 
Wisata edukasi pada dasarnya merupakan perjalanan wisata untuk memperluas 

pengetahuan dan mempelajari hal hal tertentu untuk memenuhi rasa ingin tahupara 
wisatawan (Ritchi, 2003) . Salah satu destinasi wisata edukasi di Jakarta yang berbasis 
ilmu pengetahuan (science) adalah Planetarium & Observatoriumyang terletak di 
kompleks Taman Ismail Marzuki Jl. Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat. Planetarium dan 
Observatorium Jakarta merupakan milik Museum Pendidikan yang merupakan salah 
satu dari tiga wahana simulasi langit di Indonesia, selain yang terdapat di Kutai 
(Kalimantan Timur), dan Surabaya (Jawa Timur). Planetarium dan Observatorium 
Jakarta memiliki ruang yang  disebut sebagai Teater Bintang atau Teater Alam 
Semesta, karena pada dasarnya menunjukkan isi alam semesta, termasuk komposisi 
tata surya dan Bumi sebagai planet. Pertunjukan berisi materi edutainment disajikan 
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dengan porsi yang seimbang. Pertunjukan Planetarium dibuka untuk umum pada 
tanggal 1 Maret 1969, menggunakan proyektor Universal buatan Carl Zeiss, Jerman. 
Tahun 1996, dilakukan renovasi bangunan dan  proyektor utama diganti dengan yang 
lebih canggih yang dikendalikan sepenuhnya oleh program komputer yaitu model 
proyektor Universal VIII Universarium. Bahan layar pertunjukan diganti dengan kubah 
baru yang diameternya berkurang dari 23 meter menjadi 22 meter. Untuk 
meningkatkan kenyamanan pengunjung, posisi lantai ditinggikan dan semua kursi 
dibuat menghadap ke Selatan dengan jumlah kursi 320 dikurangi dari jumlah awal 500 
kursi. 

Planetarium dan Observatorium Jakarta dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta. Diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Ir. Sukarno 
dengan tujuan sebagai pusat ilmu pengetahuan serta rekreasi atau wisata edukasi di 
pusat kota Jakarta.  Planetarium & Observatorium Jakarta merupakan planetarium 
pertama di Asia Tenggara sesuai harapan Bung Karno ketika itu menjadikan Indonesia 
dapat melampaui negara tetangga dari kemajuan ilmu pengetahuan atau pendidikan. 
Di Planetarium dan Obsevatorium Jakarta, juga tersedia ruang pamer(Exhibition Hall) 
yang menunjukkan berbagai foto dan keterangan lengkap dari berbagai bentuk galaksi, 
teori pembentukan galaksi dan pengenalan tokoh-tokoh di balik munculnya teori. 
Beberapa peralatan lainnya untuk pengamatan ruang angkasa juga dipamerkan. Selain 
pertunjukan Teater Bintang, Planetarium dan Observatorium Jakarta juga 
menyediakan fasilitas infrastruktur untuk benda-benda langit melalui pengamatan 
langsung, untuk menyaksikan fenomena tata surya seperti gerhana bulan, gerhana 
matahari, komet dan lain-lain. 

Menurut Zeithami et al. (1996), kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan 
bisnis jangka panjang. Kepuasan pelanggan akan mempengaruhi niat pembelian ulang 
masa depan dan pelanggan akan berbagi pengalaman positif mereka dengan 
konsumen lainnya. Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2001), “ada lima dimensi atau 
atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan diantaranya  adalah kualitas 
layanan,”.Meningkatnya kompetisi destinasi wisata edukasi di Jakarta memicu 
manajemen Planetarium dan Observatorium Jakarta berusaha untuk meningkatkan 
jumlah pengunjung dan kepuasan pengunjung. dengan terus mengembangkan potensi 
yang dimiliki, membangun keunggulan kompetitif dan berusaha untuk memberikan 
layanan yang sangat baik kepada pengunjung, yang dituangkan dalam visi perusahaan 
yaitu  "Membuat Planetarium Jakarta dan Observatorium sebagai tujuan wisata 
pendidikan yang menarik dan intelek dengan menyediakan layanan profesional dan 
sangat baik". Kotler dan Armstrong (2001) berpendapat bahwa kepuasan konsumen 
menunjukkan sejauh mana kinerja yang diberikan oleh produk atau layanan yang 
sesuai dengan harapan konsumen. Jika kinerja produk atau jasa sesuai dengan 
harapan, konsumen akan merasa puas. Untuk mencapai kepuasan konsumen/ 
pengunjung, di antaranya perlumemberikan layanan yang berkualitas sangat baik atau 
disebut layanan prima. Banyak penelitian sebelumnya membahas kualitas layanan dan 
kepuasan konsumen pada bidang perbankan, rumah sakit, hotel dan restoran yang 
umumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif serta sedikit yang 
menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini cukup signifikan untuk mengetahui 
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kualitas layanan dan kepuasan pengunjung di suatu destinasi wisata dengan 
menggunakan metode penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif, dan khususnya 
sangat signifikan bagi implikasi di Planetarium & Observatorium Jakarta sehingga dapat 
diketahui apakah layanan primayang diberikansudah sesuai visi perusahaan.  

Penelitian ini mempunyai beberapa permasalahan, yaitu:  

1. Bagaimanagambaran tentang kualitas layanan yang diberikan kepada 
pengunjung di Planetarium dan Observatorium Jakarta? 

2. Bagaimana gambarankepuasan pengunjung di Planetarium & Observatorium 
Jakarta?  

3. Adakah pengaruh layanan prima terhadap kepuasan pengunjung di 
Planetarium & Observatorium Jakarta? 

2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1. Kualitas Layanan 

Menurut Eshghi et al. (2008), kualitas layanan merupakan hasil penilaian 
konsumen terhadap keseluruhan layanan yang diterima. Kualitas layanan dinilai 
rendah jika kinerja tidak memenuhi harapan dan dianggap tinggi ketika kinerja 
melebihi harapan (Oliver, 1980). Lehtinen (1982) menjelaskan bahwa kualitas 
layanan dibagi dalam tiga dimensi: kualitas fisik (produk dan / atau jasa), kualitas 
perusahaan (citra perusahaan) dan kualitas interaktif (interaksi antara konsumen 
dan organisasi jasa). Lehtinen berpendapat bahwa dalam memeriksa faktor-
faktor penentu kualitas layanan, perlu untuk membedakan antara kualitas terkait 
dengan proses layanan dan kualitas terkait dengan hasil layanan, dinilai oleh 
konsumen setelah layanan dilakukan. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1990) 
menggambarkan kualitas layanan sebagai kemampuan organisasi untuk 
memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Menurut mereka, kualitas layanan 
dikelompokkan dalam lima dimensi yang disebut model SERVQUAL meliputi 
aspek Tangible, Empathy, Responsiveness, Responsibility danAccountability. 
Pelanggan mengevaluasi kualitas layanan dengan membandingkan apa yang 
mereka inginkan atau harapkan untuk apa yang sebenarnya mereka dapatkan 
atau apa yang mereka lihat (Berry et al., 1988). Dari pendapat pendapat 
tersebut, kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai tingkat kinerja layanan 
yang diberikan oleh organisasi atau individu untuk memenuhi keinginan dan 
harapan pengunjung/pelanggan. 

2.2. Layanan Prima (Layanan Terbaik) 
Layanan prima merupakan hasil kualitas layanan yang dirasakan berdasarkan 

persepsi konsumen dibandingkan dengan layanan yang disampaikan oleh 
penyedia layanan (Zeithaml et al., 1990). Menurut Madsen (1993), layanan prima 
tidak hanya kualitasnya sesuai dengan standar, tetapi lebih menekankan pada 
layanan yang dapat membuat konsumen merasa diperlakukan istimewa yang 
hanya dapat dicapai dengan memberikan layanan melebihi harapan pelanggan. 
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Zeithaml dan Bitner (2000) mengemukakan bahwa harapan pelanggan adalah 
keyakinan tentang layanan yang berfungsi sebagai standar terhadap kinerja 
layanan. Menurut Abdullah (2001), layanan prima adalah totalitas layanan yang 
diberikan oleh perusahaan yang dilakukan secara sadar, terpadu (oleh seluruh 
karyawan) dan konsisten (kualitas layanan masing-masing unit harus 
sama/standar) dengan mengacu pada standar kualitas layanan prima dengan 
tujuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan atau pengunjung. Menurut 
Barata (2004: 27), “Layanan prima adalah layanan berkualitas tinggi yang 
diberikan kepada konsumen, berdasarkan standar kualitas tertentu untuk 
memenuhi dan bahkan melebihi kebutuhan dan harapan konsumen, untuk 
mencapai kepuasan dan akan menyebabkan peningkatan kepercayaan 
konsumen ke penyedia layanan”. Menurutnya pula, “layanan prima terdiri dari 
enam elemen dasar, antara lain: (1) Kemampuan, (2) Sikap, (3) Penampilan, (4) 
Perhatian, (5) Tindakan dan (6) Tanggung jawab (Barata, 2004: 31). 

2.3. Kepuasan Pengunjung 
Menurut Zeithaml dan Bitner (2003), kepuasan adalah evaluasi pelanggan atas 

produk atau jasa yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan 
mereka. Konsumen yang tidak puas dengan barang atau jasa yang mereka 
konsumsi akan mencari perusahaan lainnya yang mampu menyediakan 
kebutuhan mereka. Kepuasan konsumen/pengunjung didefinisikan sebagai 
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 
dirasakan dibandingkan dengan harapan (Kotler, 2005). Perbandingan antara 
harapan dan kinerja akan menghasilkan perasaan senang dan kekecewaan di 
benak konsumen. Kepuasan pelanggan menunjukkan sejauh mana kinerja yang 
diberikan oleh produk atau layanan yang sepadan dengan harapan. Jika kinerja 
produk sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Pelanggan akan merasa 
lebih puas jika kinerja produk melebihi harapan pelanggan. Menurut Consuegra 
(2007), kepuasan konsumen/pengunjung dapat diukur melalui tiga dimensi: 1) 
Kesesuaian harapan, 2) Persepsi kinerja: hasil atau kinerja pelayanan yang 
diterima baik atau tidak. 3) Penilaian konsumen: layanan keseluruhan yang 
diterima oleh pengunjung dinilai lebih baik atau tidak dibandingkan dengan 
layanan serupa yang ditawarkan pihak lain.  

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh 
terhadap kepuasan dalam perbankan (Caruana, 2002). Fullerton dan Taylor 
(2002) juga membuktikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kualitas 
layanan dan kepuasan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Zeithamal & Bitner 
(2003), yang menyatakan bahwa terdapat 5 faktor yang berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen diantaranya adalah kualitas layanan, dan bahwa kualitas 
layanan yang diberikan kepada konsumen dapat berpengaruh positif terhadap  
kepuasan konsumen.Penelitian pada restoran cepat saji KFC juga membuktikan 
bahwa kualitas layanan  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 
(Dwi aryani & Febrina Rosinta, 2010). Berdasaruraian tersebut, didapat hipotesis 
penelitian bahwa: terdapat pengaruh yang positif layanan prima terhadap 
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kepuasan pengunjung di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Hipotesis 
statistik dijelaskan sebagai berikut:  

HO: Tidak terdapat pengaruh layanan prima terhadap kepuasan pengunjung 
di Planetarium dan Observatorium Jakarta.  

H1: Terdapat pengaruh positif layanan prima terhadap kepuasan pengunjung 
di Planetarium dan Observatorium Jakarta. 

 

Gambar 1. Rangka Pemikiran Penelitian 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukandi Planetarium dan Observatorium Jakarta pada tahun 
2015, menggunakan metode penelitian kombinasi concurrent embedded dimana 
kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian utama dan kualitatif sebagai 
metode penelitian sekunder.  

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan untuk penelitian kuantitatif didapat dari hasil 
penyebaran kuesioner kepada 100 pengunjung Planetarium dan Observatorium 
Jakarta menggunakan alat bantu  kuesioner tertutup dengan perhitungan bobot 
skor berdasarkan skala Likert 1- 5. Skor 1 dinilai sangat tidak setuju hingga skor 5 
dinilai sangat setuju.Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan secara 
convinence sampling kepada pengunjung yang sesuai kriteria penelitian dan 
bersedia untuk mengisi kuesioner. Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan 
melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap 7 (tujuh) 
pengunjung Planetarium dan Observatorium Jakarta, yang terdiri atas 4 informan 
pelajar(20-25 thn)dan 3 informan dewasa (pegawai usia 30-60 thn). 

Olah Data dan Analisis 

Olah data kuantitatif dilakukan dengan cara editing data, skoring, koding, 
tabulasi dan dianalisis dengan alat bantu statistik SPSS 16.0 untuk mendapatkan 
hasil statistik deskriptif, korelasi dan analisis regresi. Instrumen penelitian telah 

 H1 
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diuji validitas dan reliabilitasnya kepada 30 responden pertama.Teknik analisis 
data kualitatif menggunakan reduksi data, display dan verifikasi data. Validitas 
data dilakukan secara triangulasi waktu.   

Uji Hipotesis 

   Tes untuk uji hipotesis yang digunakan adalah koefisien korelasi Pearson 
Product Momen (r), uji regresi dan T-test yang dianalis menggunakan alat bantu 
statistik SPSS versi 16.0. 

4. TEMUAN 

Profil Demografis 

TABEL 4.1.  PROFIL MAYORITAS RESPONDEN 

Demografi Kategori % 

Gender Laki-lai 58 

Usia 17-20 34 

Domisili Jakarta 37 

Pekerjaan Pelajar 44 

 

Layanan Prima 

TABEL 4.2. HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

Layanan Prima (Excellent 
Service) 

100 3.14 4.29 3.8309 0.19989 

Kepuasan Pengunjung 
(Visitor Satisfacftion) 

100 2.50 5.00 4.1525 0.37755 

Valid N (listwise) 100     

 

Berdasar data Tabel 2, skor rata-rata layanan prima adalah 3, 83 yang bisa 
dikategorikan sebagai cukup baik cenderung baik. Skor rata-rata kepuasan 
pengunjung Planetarium dan Obseravtorium Jakarta adalah 4.15yang artinya 
termasuk dalam kategori baik atau puas.   
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TABEL 4.3. NILAI DIMENSI LAYANAN PRIMA 

No Dimensi Nilai (%) 
Skor Rata-rata 

(skala likert 1-5 ) 

1 Kemampuan ( Ability) 75,05 3,7525 

2 Sikap (Attitude) 76,4 3,82 

3 Penampilan (Appearance) 77,46 3,87 

4 Perhatian (Attention) 76,05 3,8025 

5 Tindakan (Action) 77,65 3,8825 

6 Tanggung-Jawab (Accountability) 78,1 3,905 

Rata-rata 76,63 3,83 

 

Menurut data Tabel 3, layanan primapara petugas Planetarium & 
Observatorium Jakarta menurut responden  mencapai nilai rata-rata 76, 63% dari 
harapan atau mencapai skor 3.83 yang artinya cenderung baik. Skor terendah 
layanan primapara petugas Planetarium & Observatorium Jakarta adalah pada 
dimensi kemampuan (3.75), perhatian (3.80)dan sikap (3.82) yang berada di 
bawah skor rata-rata layanan prima (3.83) atau nilainya lebih rendah dibanding 
nilai rata- rata layanan prima ( 76.63 % dari harapan pengunjung). Hasil yang 
diperoleh dari data kualitatif,  terdapat 1 karyawan bertugas di dalam loket tiket 
pertunjukan Teater Bintang dan 1 petugas lagi di depan loket mengawasi antrian 
pengunjung pembeli tiket pertunjukan. Dua petugas berdiridi ruang tunggu yang 
terletak di depanruang antrian tiket pertunjukan.Menjelang jam pertunjukan 
Teater Bintang, para petugas turut membantu di pintu masuk Teater dan 
kemudian membantu di pintu keluar Teater ketika pertunjukan selesai.  Semua 
petugas terpusat di dalam ruang pembelian tiket Teater Bintang dan di Ruang 
Tunggu. Tidak ada petugasberjaga di dalam atau di dekat Exhibitionn Hall. 
Seluruh responden menyatakan bahwa petugas memahami  fasilitas pengunjung 
dan informasi tentang jadwal pertunjukan Teater Bintang namun 5 dari 7 
responden mengatakan  petugas kurang melayani dengan sopan ketika 
memberikan informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, mereka tidak 
fokus atau  menatap pengunjung yang mengajukan pertanyaan dan tidak 
menunjukkan senyum atau ekspresi. Empat dari tujuh informan 
mengatakanpetugas menunjukkan kurang memperhatikan pengunjung dan 
cenderung berkumpul atau berbincang dengan petugas lain. Seluruh informan 
menyampaikan bahwa tidak terlihat petugas khusus memberi layananinformasi 
atau layanan pengunjung walaupun tersedia meja informasi.Seluruh responden 
menyatakanpetugasberpenampilan cukup rapi mengenakan seragam keamanan 
biru tua kecuali satu staf penjaga loket tiket mengenakan kemeja. 
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Kepuasan Pengunjung 

Menurut data Tabel 4 dan Tabel  2, variabel terikat Kepuasan Pengunjung 
memiliki skor rata-rata 4,1525 atau dapat dikategorikanbaik/puas terhadap 
Layanan Prima yang diberikan oleh karyawan Planetarium dan Observatorium 
Jakarta dan telah mencapai nilai 83.05 % dari harapan pengunjung. Nilai 
maksimum untuk indikator Kepuasan Pengunjung adalah 5, yang berarti terdapat 
responden  memberikan kategori penilaian sangat puas, tetapi ada juga 
responden yang memberikan nilai minimal 2,5 yang berarti terdapat responden 
memberikan kategori penilaian tidak puas tapi cenderung cukup puas. 

TABEL 4.4.  NILAI KEPUASAN PENGUNJUNG 

No Dimensi Nilai  (%) 
Skor  (skala 
Likert 1-5) 

1 
Kesesuaian Harapan Jasa 

/Layanan 
85 4,25 

2 
Persepsi Kinerja Jasa/ 

Layanan 
83,2 4,16 

3 Penilaian Pengunjung 82 4,1 

Rata-rata 83,05 4,1525 

 

Hasil dari data kualitatif adalah mayoritas (6 dari 7) informan menyatakan 
cukup puas dan telah sesuai dengan harapan khususnya pada layanan 
pertunjukan di Teater Bintang. Pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan 
mengenai Tata Suryaselama 45 menit yang dipanduoleh narator secara langsung 
(bukan rekaman) dan diiringisuara musik dari alat pengeras yangberkualitas 
suara baik. Exhibition Hallmerupakan ruang pamer yang dinilai seluruh informan 
adalah cukupbersih, nyaman dan dilengkapi alat penyejuk udara. Ketersediaan 
mesin digital petunjuk ketersediaan tiket di dekat loket tiket pertunjukan Teater 
Bintang sangat informatif karenapara pengunjung bisa langsung melihat jumlah 
tiket yang tersedia. Ruang Tunggudinilai seluruh responden yaitu kurang bersih 
dan kurang sejuk, fasilitas toilet tidak cukup bersih bahkan ada toilet tanpa pintu. 
Tiga dari lima informan merasa tidak puas dengan kualitas layanan yang 
diberikan khususnya ketika petugas memberikan informasi dinilaitidak antusias 
dalam memberikan respon. Lima dari tujuh informan mengatakan bahwa mereka 
tidak akan kembali untuk waktu yang lama karena sudah merasa cukup untuk 
melihat-lihat dan hanya tersedia satu tema pertunjukan tata surya pada Teater 
Bintang. 
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GAMBAR 2. Planetarium & Observatorium Jakarta 

 

Ket: (A) Tampak depan, (B) Digital checker ketersediaan tiket pertunjukan , (C) 
Loket tiket pertunjukan & Ruang Tunggu, (D) Teater Bintang, (E) Pertunjukan 
bintang dan tata surya 

Sumber: (A) Planetarium.co.id, (B-C) Dokumentasi penelitian, (D) aplf-
planetarium.info, (E) commonc.wikimedia.org. 

 

Koefisien Korelasi  (R Test) 

TABEL 4.5. HASIL UJI KORELASI 

 

Data tabel 5 menunjukkan bahwa R adalah 0.352 yang artinya terdapat 
hubungan positif 0.352 antara Layanan Prima dan Kepuasan Pengunjung di 
Planetarium dan Observatorium Jakarta. Koefisien determinasi (R Square) 0.124, 
berarti bahwa kualitas layanan prima karyawan Planetarium dan Observatorium 
Jakarta memiliki pengaruh 12,4% terhadap kepuasan pengunjung sedangkan 
87,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .352 .124 .115 .35516 
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Uji-Regresi 

TABEL 4.6.  HASIL REGRESI 

 

Y = 1,604 + 0,665 X 

Nilai konstanta (a) adalah 1.604. Artinya, jika nilai Layanan Prima adalah 0, 
maka nilai Kepuasan Pengunjung adalah positif 1,604.Nilai koefisien regresi 
variabel Kepuasan Pengunjungadalah positif 0,665berarti bahwa jika variabel 
bebas Layanan Prima meningkat satu unit, maka variabel terikat Kepuasan 
Pengunjung akan meningkat 0,665 unit. 

Uji Hypothesis  

TABEL7. HASIL UJI HIPOTESIS 

Hypotesis Coefisien ß p-value Result 

H1 : Excellent Serviceeffect to Visitor Satisfaction 0,665 0,000 
H1 

Supported 

 

P-value 0,000 <0,05, menunjukkan bahwa  H1 mendukung atau diterima, yang 
berartiLayanan Prima mempunyai pengaruh terhadap Kepuasan Pengunjung. 
Hasilnilai koefisien ßadalah 0,665 menunjukkan bahwa Layanan Prima memilki 
pengaruh positif dan searahdengan Kepuasan Pengunjung Planetarium dan 
Observatorium Jakarta. 

Berdasar data Tabel 6, variabel layanan prima memiliki T hitung> T tabel 
(3,725> 1,660) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 <0,05), maka Ho 
ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Konstanta) 1.604 .685  2.342 .021 

Layanan 
prima 

.665 .179 .352 3.725 .000 

a. Variabel terikat:  Kepuasan pengunjung (visitor satisfaction) 
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prima memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung di 
Planetarium dan Obsevatorium Jakarta. 

5. DISKUSI 

Berdasar pada kajian pustaka disebutkankan bahwa  layanan prima tidak hanya 
kualitasnya sesuai dengan standar, tetapi lebih menekankan pada layanan yang dapat 
membuat konsumen merasa diperlakukan istimewa yang hanya dapat dicapai dengan 
memberikan layanan melebihi harapan pelanggan (Madsen, 1933).Menurut Abdullah 
(2001), layanan prima adalah totalitas layanan yang diberikan oleh perusahaan yang 
dilakukan secara sadar, terpadu (oleh seluruh karyawan) dan konsisten (kualitas 
layanan masing-masing unit harus sama / standar) dengan mengacu pada standar 
kualitas layanan prima dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan atau 
pengunjung.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa layanan prima (kualitas layanan) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung di Planetarium & 
Observatorium Jakarta, berdasarkan  6 dimensi layanan prima yaitu :  Kemampuan, 
Sikap, Penampilan, Perhatian, Tindakan,danTanggung Jawab. Mendukung hasil 
penelitian Abdullah (2001), kami berpendapat bahwa untuk memberikan layanan 
prima kepada pengunjung di Planetarium & Observatorium Jakarta, diperlukan 
totalitas dari ke-6 aspek layanan prima yang terintegrasi oleh seluruh karyawan, 
sehingga perlu diberikan perhatian khusus pada beberapa aspek yang dinilai memilki 
skor di bawah skor rata-rata yaitu pada aspek sikap, perhatian dan kemampuan.  Hal 
ini sejalan denganVijayadurai (2008), yang menyimpulkan bahwa para karyawan perlu 
diberikan pelatihan untuk memastikan pemberian layanan bersikap sopan, penuh 
hormat dan ramah dalam mencapai kepuasan pengunjung hotel. Carol Lu, Celine 
Berchoux, Michael W,  Marek and Brendan Chen (2015), juga membuktikan bahwa 
Sikap (attitude) karyawan mempunyai peranan penting dalam Kepuasan 
Pelanggan.Pendapat ini juga sejalan denganIneson et al. (2011), bahwa salah satu 
indikator penting layanan prima adalah karyawan yang memiliki hasrat 
untukmemberikan  layanan dalam pekerjaannya. Dari hasil penelitian Ineson at.al 
tersebut dapat dikatakan bahwa apabila semua karyawan memiliki hasrat untuk 
memberikan layanan dalam pekerjaan, karyawan akan memberi perhatian dan fokus 
dalam memberikan layanan prima kepada pengunjung ataupun pelanggan. Aspek 
kurangya kemampuan karyawan memahami fasilitas di Exhibition Hall membuat para 
petugas enggan berada di dekat ruang pamer tersebut. 

6. SIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Simpulan 

 Hasil skor rata-rata variabel Layanan Prima para petugas Planetarium dan 
Observatorium Jakarta dilihat dari dimensi Kemampuan, Sikap, Penampilan, 
Perhatian, Tindakan, dan Tanggung-jawabadalah 3,8309 atau bisa dikategorikan 
cenderung baik atau mencapai nilai 76, 63% dari harapan pengunjung. Dimensi 
Layanan Prima yang berada di bawah skor rata-rata adalah aspek Kemampuan, 
Perhatian dan Sikap. Sebagian besar karyawan dinilai kurang memahami fasilitas 
di Ruang Pamer (Exhibition Hall). Sebagian petugas kurang memperhatikan 
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pengunjung dan cenderung berkumpul atau berbincang dengan petugas 
lain,bersikap kurang melayani dengan sopan ketika memberikan informasi atau 
menjawab pertanyaan-pertanyaan, tidak fokus menatap pengunjung yang 
mengajukan pertanyaan dan tidak menunjukkan senyum, ekspresi senang 
bahkan tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Hasil kepuasan pengunjung 
Planetarium dan Observatorium Jakarta terhadapLayanan Prima para petugas 
dilihat dari dimensi  Harapan, Persepsi Kinerja, dan Penilaian Responden 
diperoleh skor rata-rata 4,1525 yang dapat dikategorikan puas atau mencapai 
nilai 83,05% dari harapan. Hasil koefisien determinan R2 adalah 0,124, yang 
berarti bahwa variabel  Layanan Prima berpengaruh sebesar 12,4%terhadap 
variabel Kepuasan Pengunjung, sedangkan sisanya 87,6% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. Hasil T Test, didapat nilai T adalah 3,725dan nilai 
signifikansi adalah  0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Layanan 
Prima berpengaruh positifdan signifikanterhadap Kepuasan Pengunjung di 
Planetarium dan Observatorium Jakarta.  

6.2. Saran 

1. Melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan kepada pengunjung 
untuk  mencapai visi "Membuat Planetarium Jakarta dan Observatorium 
sebagai tujuan wisata yang menarik dan pendidikan intelektual dengan 
memberikan layanan terbaik dan profesional", khususnya pada dimensi 
Kemampuan, Sikap dan Perhatian, seperti  melakukan pelatihan 
keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan produk,layanan prima juga 
pelatihan untuk meningkatkan motivasi kerja. 

2. Konsisten melakukan evaluasi terhadapkepuasan pengunjung, membuat 
kotak sarandan  melakukanmistery-guest. 
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ABSTRAK 

The final task is to discuss the application of the Standard Operating Procedure 
of cleaning the room, this is very important because it is directly related to guest 
comfort. Research methods used in the preparation of this final project is a 
quantitative descriptive methods, which aims to illustrate the Aplication of the 
Standard Operating Procedure of make up rooms at  Hotel Salak The Heritage Bogor. 
Conclusion of this research is Standard Operating Procedure in the process of cleaning 
the rooms at Hotel Salak The Heritage Bogor has been running very well and regularly. 
It can be seen from the score obtained has an average of 106 in the scale of attitude 
always 

Keyword: Standard Operating Procedure, Cleaning Room. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hotel adalah suatu bangunan atau perusahaan yang menyediakan jasa 
menginap dan juga menyediakan makanan, minuman serta fasilitas lainnya 
untuk tamu-tamu yang datang, yang mana seluruh fasilitasnya diperuntukan bagi 
seluruh masyarakat umum yang datang untuk menginap, ataupun mereka yang 
hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel tersebut.Hotel adalah 
salah satu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan 
untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum,   serta   jasa   
lainnya   bagi   umum,   yang   dikelola   secara   komersil,   serta memenuhi 
ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam Kep Men Par Pos Tel. Agus Nawar 
(2002 : 13) dalam Liza. 

Hotel mempunyai beberapa divisiyang melimpahkan sebagian wewenang dan 
tanggung jawab kepada bagian di bawahnya, untuk melaksanakan pekerjaan 
sesuai fungsi dan peranan secara tepat dan efisien agar mampu mencapai tujuan 
perusahaan.Salah satu divisi yang terdapat di hotel adalah Rooms Division. 
Rooms Division  merupakan salah satu divisi dihotel yang terdiri dari dua 
departemen yaitu Front OfficeDepartment yang mempunyai peranan penting 
dalam proses penjualan kamar, dan Housekeeping Department  yang berperan 
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penting dalam menangani hal – hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapihan, 
kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan seluruh kamar, juga area – area umum 
lainnya, Menurut Bagyono (2006 : 21), Front Office Department adalah kantor 
depan dalam konteks pengertian hotel, Front Office Department merupakan 
sebuah departemen di hotel yang letaknya di bagian depan, tidak  jauh dari pintu 
hotel atau lobby, yang merupakan tempat paling sibuk di hotel. Dengan lokasi 
yang terletak di bagian depan, maka Front Office Department  termasuk 
departemen yang paling mudah dicari dan dilihat oleh tamu. Sedangkan 
departemen yang juga berada di bawah Room Division adalah Housekeeping 
Department.Menurut pendapat Nawar (2002 : 2), Housekeeping Department 
adalah bagian departemen yang mengatur atau menata peralatan, menjaga 
kebersihan, memperbaiki kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar 
hotel tersebut tampak rapi, bersih, menarik dan menyenangkan bagi penghuni 
atau tamu yang menginap. 

Hotel Salak The Heritage adalah sebagai salah satu hotel yang terletak di 
kawasan JL. Ir. H Juanda Bogor, memiliki 121kamar dan selalu berusaha 
mengupayakan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada tamu yang 
menginap di hotel tersebut, mulai dari proses check in, make up roomhingga 
tamu check out. Tamu hotel terkadang memberikan keluhan kepada front desk 
ketika proses pengerjaan kamar yang kurang bersih, banyaknya debu yang masih 
tertinggal di meja maupun di jendela kamar, dan proses lainnya yang tidak sesuai 
dengan Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan oleh hotel tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba untuk mengamati dan melakukan 
penelitian sebuah permasalahan yang terjadi dengan judul “Analisis Kinerja 
Room AttendantMelalui Penerapan Standard Operating ProcedureMake Up 
Room”. Adapun penggunaan istilah asing adalah untuk menghindari adanya 
salah pengertian pada tugas akhir ini. 

1.2. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan ini, Penulis membuat batasan masalah untuk menjadi 
acuan penulisan Tugas Akhir agar pembahasan tidak menyimpang secara 
keseluruhan, maka Penulis hanya menganalisa tentang penerapan analisis kinerja 
room attendant melalui penerapan standard operating procedure make-up 
room. 

1.3. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
mengenai penerapan Standard Operating Procedure Make-Up Room dengan 
status check out oleh Room Attendant di Hotel Salak The Heritage Bogor, adalah 
bagaimana analisis kinerja room attendant melalui penerapan standard 
operating procedure make-up room yang dimiliki Hotel Salak the Heritage Bogor. 
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2. LANDASAN TEORI 

2.1. Hotel 

Sulastiyono (2011:5), menyatakan hotel adalah suatu perusahaan yang 
dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman 
dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan 
dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang 
diterima tanpa ada perjanjian khusus. 

Sependapat dengan teori di atas dikemukakan oleh Tarmoedji (2007: 11), 
hotel adalah sebuah gedung yang digunakan untuk tempat penginapan dengan 
tujuan komersial dan menyediakan jasa pelayanan secara profesional bagi para 
tamu termasuk penyedia makanan, minuman, dan fasilitas lain. 

Berdasarkan teori di atas penulis berkesimpulan bahwa hotel adalah suatu 
badan usaha yang menyediakan berbagai pelayanan seperti penginapan, 
makanan, minuman serta fasilitas penunjang lainnya dan dikelola secara 
komersial. 

 

KLASIFIKASI HOTEL 
Teori tentang klasifikasi tentang hotel menurut knowladge on hotel Operation 

oleh Balai pendidikan dan Latihan Kepariwisataan: 

Klasifikasi Hotel Berdasarkan plan, yaitu: 

 Europen plan Hotel, pengunjung hanya membayar tarif kamar saja. 
 Continental American plan Hotel, tarif kamar termasuk tarif makan pagi. 
 Full American plan Hotel, tarif kamar termasuk dua kali makan. 
 Full American plan Hotels, tarif kamar termasuk tiga kali makan. 
Klasifikasi Hotel berdasarkan ukuran / jumlah kamar: 

 Small Hotel, jumlah kamar antara kurang dari 25 kamar. 
 Average Hotels, jumlah kamar antara 25 – 100 kamar. 
 Above Average Hotel, jumlah kamar antar 100 – 300 kamar. 
 Large Hotel, jumlah kamar lebih dari 300 kamar. 
Klasifikasi Hotel berdasarkan lamanya menginap, yaitu: 

 Family hotels, hotel untuk tamu yang menginap bersama keluarga. 
 Business hotels, hotel untuk pengusaha. 
 Tourist hotels, hotel untuk tamu yang menginap bersama wisatawan baik 

domestik maupun luar Negri. 
 Transit hotels, hotel untuk tamu yang singgah dalam waktu singkat. 
 Cure hotels, hotel untuk tamu yang menginap dalam proses pengobatan atau 

penyembuhanpenyakit. 
Klasifikasi hotel berdasarkan lamanya menginap: 

 Transient hotels, adalah hotel dengan lama tinggal tamu rata – rata semalam. 
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 Semi Resident hotels, hotel dengan lama tinggal tamu lebih dari satu hari 
tetapi tetap dalam jangka waktu pendek, berkisar dua minggu hingga satu 
bulan. 

 Resident hotels, hotel dengan lama tinggal tamu cukup lama, berkisar paling 
sedikit satu bulan. 

Klasifikasi hotel berdasarkan maksud kegiatan selama tamu menginap yaitu: 

 Sport hotel, hotel yang berada pada kompleks kegiatan olahraga. 
 Ski hotel, hotel yang menyediakan area bermain ski. 
 Conference hotel, hotel yang menyediakan fasilitas lengkap untuk konferensi. 
 Convention hotel, hotel sebagian dari komplek kegiatan konvensi. 
 Pilgrim hotel, hotel yang sebagian tempatnya berfungsi sebagai fasilitas 

ibadah. 
 Casino hotel, hotel yang sebagian tempatnya berfungsi untuk kegiatan 

berjudi. 
 Klasifikasi hotel berdasarkan lokasi: 

 City hotel, hotel yang terletak di kota. Termasuk dalam hal ini adalah 
residential hotel, dan transit hotel atau commercial hotel. 

 Resort hotel, hotel yang terletak di daerah peristirahatan atau tempat 
dengan alam atau pemandangan indah 

Berdasarkan SK dirjen Pariwisata No. 14/U/II/88 tentang pelaksanaan 
keteraturan usaha dan penggolongan hotel. 

a. Hotel bintang satu   : minimal 15 kamar 
b. Hotel bitang dua   : minimal 20 kamar 
c. Hotel bintang tiga   : minimal 30 kamar 
d. Hotel bintang empat  : minimal 50 kamar 
e. Hotel bintang lima   : minimal 100 kamar 
f. Hotel bintang lima + diamond  : hotel dengan kualitas lebih baik dari  

  hotel bintang lima 
Berdasarkan surat keputusan menteri perhubungan Klasifikasi hotel 

berdasarkan fungsi dan susunan organisasinya : 

 Residential hotel, menyediakan akomodasi untuk para pengunjung dalam 
jangka waktu yang agak lama, tetapi tidak bermaksud tinggal menetap. 

 Transit hotel atau commersial hotel, menyediakan akomodasi dan fasilitas 
lainnya bagi pengunjung yang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 
relatif singkat, umumnya terletak di kota – kota besar dan lokasinya berada di 
dekat stasiun atau transportasi terimal. 

 Resort hotel, menampung pengunjung yang sedang mengadakan liburan. 
Umumnya terletak di daerah peristirahatan atau tempat yang mempunyai 
pemandangan yang indah. 
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2.2. Housekeeping 

Dimyati (2002 :59), menyatakan Housekeeping Department adalah bagian 
yang bertugas memelihara, kebersihan, kerapihan, dan kelengkapan kamar – 
kamar tamu, restoran, bar, dan tempat – tempat umum dalam hotel, termasuk 
tempat untuk karyawan, kecuali tempat yang menjadi tanggung jawab standar 
misalnya kitchen area. 

Memperkuat pernyataan di atas, Bagyono (2006:1), menyatakan bahwa 
Housekeeping Department merupakan suatu bagian paling penting dari suatu 
hotel yang berfungsi menjaga atau memelihara kebersihan seluruh area hotel 
yang berlangsung secara terus menerus dan tanpa henti. Dalam hubungan kerja 
bagian housekeeping, sangat membutuhkan kerja sama dan interaksi, saling 
menguntungkan dan mendukung dengan departemen lain yang ada di hotel 
seperti front office, food & beverage, engineering, human resources dan lain 
sebagainya. 

Berdasarkan definisi beberapa teori di atas maka Penulis menyimpulkan 
bahwa pengertian Housekeeping Department  adalah salah satu bagian yang 
terdapat dalam organisasi hotel yang mempunyai peranan memberikan 
pelayanan kenyamanan dan kebersihan kamar atau area hotel. 

2.3. Room Attendant 

Sulastiyono (2011 : 35), menyatakan Room Attendant adalah petugas kamar 
tamu yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapihan 
dan kelengkapan kamar. Adapun petugas yang melaksanakan pembersihan, 
merapihkan dan melengkapi kebutuhan tamu di kamar adalah Room boy 
sedangkan pengawasan terhadap proses pekerjaan yang dilaksanakan oleh Room 
boy tersebut adalah Room supervisor. 

Rizal dan Sasongko (2006:22), dalam buku Sukses Jadi Jutawan Dari Profesi 
Pengelolaan Housekeeping mengutarakan bahwa Room attendant adalah 
petugas yang menangani kebersihan dan kerapihan sekaligus penataan kamar 
disebut room boy untuk petugas laki – laki dan room maid untuk petugas 
perempuan. 

Berdasarkan beberapa teori di atas maka Penulis menyimpulkan pengertian 
room attendant adalah petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan kamar 
tamu, perlengkapan – perlengkapan kamar, serta memberikan apa saja yang 
diperlukan atau dibutuhkan oleh tamu selama menginap di hotel. 

2.4. Standard Operating Procedure 

Istyadi Insani (2010:1), menyatakan Standard Operating Procedure adalah 
dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai 
berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara 
melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor 
yang berperan dalam kegiatan. 
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Terkait teori di atas, Gareth R. Jones (2001:49) dalam buku Organizational 
Theory, menyatakan bahwa Standard Operating Procedure merupakan bagian 
dari peraturan tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota 
organisasi. 

Dapat disimpulkan dari teori di iatas bahwa  Standard Operating Procedure 
adalah aturan tertulis yang mengatur pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat 
penyelenggaraan dan pelaksana kerja yang berperan dalam kegiatan secara 
efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Standard Operating Procedure Proses Make Up Room Dengan Status Checkout di 
Hotel Salak the Heritage 

Standard Operating Procedure Make up Room Hotel Salak the Heritage yaitu: 

1. Ketuk pintu dan greeting ( Housekeeping ) 
2. Masukan kartu kunci di tempatnya 
3. Nyalakan lampu untuk memastikan dalam keadaan baik 
4. Membuka curtain dan jendela agar sirkulasi udara selalu segar 
5. Menarik semua linen kotor yang ada di kamar dan kamar mandi 
6. Stripping sampah dari ruangan dan kamar mandi 
7. Membersihkan kamar mandi 
8. Making bed 
9. Membersihkan semua bagian dengan metode searah jarum jam 
10. Mengisi kembali amenities dan kelengkapan kamar 
11. Cek kembali temperatur pendingin udara ( AC ) dan saluran televisi 
12. Vakum semua area kamar secara keseluruhan hingga setiap sudut 
13. Cek kembali keadaan kamar apakah sudah benar, bersih dan siap 
14. Tutup kembali gorden dan jendela 
15. Ambil kartu kunci dari tempatnya 
16. Kunci pintu dan membuat laporan status kamar 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana pendekatan ilmiah yang 
memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, 
hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-
angka dan analisisnya menggunakan statistik. Dalam hal ini peneliti berusaha meneliti, 
menelusuri, memahami, menggambarkan, dan menjelaskan bagaimana analisis kinerja 
room attendant melalui penerapan standard operating procedure make up room. 
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4. HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Demografis Responden 

Untuk mengetahui tanggapan mengenai penerapan Standard Operating 
Proceduremake up roomdengan status checkout oleh room attendant, maka 
Penulis menyebar kuesioner kepada karyawan sebanyak 22 kuesioner di Hotel 
Salak The Heritage yaitu  kepada 2 (dua) orang supervisor sebagai penilai kerja 
room attendant yang dijadikan sampel. Adapun responden yang dinilai adalah 
sebanyak 11 room attendant, Penulis melakukan observasi di Hotel Salak The 
HeritageBogordengan melihat secara langsung dari proses Make Up Room oleh 
room attendant, dari hasil observasi tersebut penulis menilai terhadap 
penerapan Standard Operating ProcedureMake Up Room sudah baik dan sudah 
mengikuti Standard Operating Procedure yang berlaku, artinya room attendant 
dalam melakukan Make Up Room sudah dilaksanakan dengan baik. sebelum 
membahas hasil kuesioner tentang Standard Operating Proceduremake up oleh 
room attendant di Hotel Salak The Heritage Bogor, terlebih dahulu Penulis akan 
membahas mengenai karakteristik responden berdasarkan : 

Tabel 4.1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Gender Responden 

Gender Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki – laki 10 91% 

Perempuan 1 9% 

Total 11 100% 

Sumber: Olah Data Hasil Kuesioner, Tahun 2017 

 

 

Gambar 1. Diagram Berdasarkan Gender Responden 
Sumber: Olah Data Hasil Kuesioner, Tahun 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap 
kuesioner tentang penerapan Standard Operating Procedure make up roomoleh 
Room Attendant di Hotel Salak The Heritage Bogor untuk gender responden 
adalah berjenis kelamin pria sejumlah 10 orang (91%) sedangkan sisanya berjenis 
kelamin wanita yaitu sebanyak 1 (satu) orang (9%). 

Tabel 4.2. Karakteristik Berdasarkan Usia Responden 

Usia 
Jumlah 

Responden 
Persentase 

(%) 

15 - 19 Tahun 0 0 

20 - 29 Tahun 11 100% 

30 - 39 Tahun 0 0 

40 - 49 Tahun 0 0 

> 50 Tahun 0 0 

Total 11 100% 

Sumber: Olah Data Hasil Kuesioner, Tahun 2017 

 

 

Gambar 2. Diagram Berdasarkan Usia Responden 
Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, Tahun 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 
terhadap kuesioner tentang penerapan Standard Operating Procedure make up 
roomoleh Room Attendant di Hotel Salak the Heritage Bogor berdasarkan 
kategori usia responden 11 orang (100%) yang berusia 20 – 29 tahun. 

Tabel 4.3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Responden 

Pendidikan 
Jumlah 

Responden 
Persentase 

(%) 

SMP 0 0% 

SMA 8 73% 

Diploma 3 27% 

S2 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Total 11 100% 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, Tahun 2017 

 

 

Gambar 3. Diagram Berdasarkan Pendidikan Responden 
Sumber: Olah Data Hasil Kuesioner, Tahun 2017 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap 
kuesioner tentang penerapan Standard Operating Procedure make up roomoleh 
Room Attendant di Hotel Salak the Heritage untuk tingkat pendidikan responden 
adalah 8 (delapan) orang (73%) dengan pendidikan SMA, sedangkan sebagiannya 
3 (tiga) orang (27%) dengan pendidikan diploma. 

Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Jabatan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Jabatan Responden 
Sumber: Olah Data Hasil Kuesioner, Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap 
kuesioner tentang penerapan Standard Operating Procedure make up roomoleh 
Room Attendant di Hotel Salak the Heritage untuk tingkat pendidikan responden 
adalah 11 orang (100%) dengan posisi attendant. 

  

Pekerjaan Jumlah Responden Persentase (%) 

Manager 0 0% 

Officer 0 0% 

Supervisor 0 0% 

Attendant 11 100% 

Daily Worker 0 0% 

Trainee 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Total 11 100% 

Sumber: Olah Data Hasil Kuesioner, Tahun 2017 
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Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja Jumlah Responden 
Persentase 

(%) 

< 1 Tahun 0 0% 

1 - 2 Tahun 11 100% 

3 - 4 Tahun 0 0% 

> 3 Tahun 0 0% 

Total 11 100% 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, Tahun 2017 

 

 

Gambar 5. Diagram Lama Bekerja Responden 
Sumber: Olah Data Hasil Kuesioner, Tahun 2017 

Bedasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa tenggapan responden terhadap 
kuesioner tentang penerapan Standard Operating Procedure make up roomoleh 
Room Attendant di Hotel Salak The Heritage untuk kategori lama bekerja 
responden adalah 11 orang (100%) dengan lama bekerja 1 – 2 Tahun. 

Penerapan Standard Operating ProcedureMake Up Room Oleh Room Attendant di 
Hotel Salak The Heritage. 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan mengenai hasil dari pertanyaan – 
pertanyaan yang diajukan kepada karyawan Hotel Salak TheHeritage mengenai 
penerapan Standard Operating Procedure make up roomoleh Room Attendant di 
Hotel Salak The Heritage. 

Hal – hal yang penting dalam make up roomadalah dengan mengikuti 
Standard Operating procedure yang ada dan berlaku pada hotel tersebut, 
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sehingga proses make up roomdapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai 
dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. 

Aspek yang ditanyakan di dalam kuesioner yang diberikan terhadap karyawan 
Hotel Salak the Heritage Bogor, berisikan tentang penerapan Standard Operating 
Procedure make up room oleh Room Attendant yang digunakan hotel tersebut. 
Sehingga dapat diketahui apakah Room Attendant selalu melakukan langkah – 
langkah tersebut atau tidak sama sekali melakukannya. 

Kuesioner Penilaian terhadap Room Attendant dalam Proses Pembersihan Kamar 

Berdasarkan data yang tercantum dalam kuesioner penerapan Standard 
Operating Procedure Make Up Room oleh Room Attendant di Hotel Salak The 
Heritage Bogor, dari 11 responden mengenai penilaian yang diambil dari Room 
Attendant dalam proses Make Up Room  diperoleh data sebagai berikut.  

a. Penilaian Terhadap Make Up Room Mengenai Pengetukan pintu dan 
Penyebutan Identitas 

Berdasarkan data yang didapat melalui penyebaran kuesioner terhadap 
karyawan room attendant di Hotel Salak The Heritage Bogor dengan jumlah 11 
orang mengenai penilaian terhadap make up roomberdasarkan pengetukan 
pintu dan penyebutan identitas yang dilakukan oleh room attendant. 

Tabel 4.6. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Pengetukan Pintu dan Penyebutan Identitas 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

1 
  

 
  

1 x 3 = 3 

3 
   

 
 

3 x 4 = 12 

18 
    

 18 x 5 = 90 

Total 105 

Persentase 0% 0% 5% 14% 82% 
 

 

 
Nilai 

Mean 4,77 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,52 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 
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Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengetukan pintu dan penyebutan identitas di Hotel Salak The 
Heritage Bogor adalah, 4,77 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pengetukan pintu dan penyebutan identitas di Hotel Salak The 
Heritage Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengetukan pintu dan penyebutan identitas Hotel Salak The Heritage 
Bogor adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,52 

Tabel 4.7. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Pengetukan Pintu dan Penyebutan Identitas 

Penilaian Skor 

Pengetukan pintu dan penyebutan identitas 105 

Total 105 

Rata – Rata 105 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.7 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas mengenai 
pengetukan pintu dan penyebutan identitas, Peneliti mencapai nilai 105 yang 
termasuk dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.8. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Memasukan Kartu Kunci Pada Tempatnya dan Menyalakan lampu 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

2 
   

 
 

2 x 4 = 8 

20 
    

 20 x 5 = 100 

Total 108 

Persentasi 0% 0% 0% 9% 91% 
 

 

 
Nilai 

Mean 4,90 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,29 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 
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Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pemasukan kartu kunci pada tempatnya dan menyalakan 
lampu di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 4,90 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pemasukan kartu kunci pada tempatnya dan menyalakan 
lampu di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pemasukan kartu kunci pada tempatnya dan menyalakan 
lampu di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 5 dengan standard deviasi 
adalah, 0,29 

Tabel 4.9. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room AttendantTentang Make Up Room 
Mengenai Memasukan Kartu Kunci Pada Tempatnya dan Menyalakan lampu 

Penilaian Skor 

Memasukan Kartu Kunci Pada Tempatnya dan Menyalakan 
Lampu 

108 

Total 108 

Rata – Rata 108 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.9 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas mengenai 
memasukan kartu kunci pada tempatnya dan menyalakan lampu, Peneliti 
mencapai nilai 108 yang termasuk dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.10. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Pembukaan Curtain dan Jendela 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

2  
    

2 x 1 = 2 

1 
  

 
  

1 x 3 = 3 

1 
   

 
 

1 x 4 = 4 

18 
    

 18 x 5 = 90 

Total  99 

Persentase 9% 0% 5% 5% 82% 
  

 
Nilai 

Mean 4,5 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 1,22 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 
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Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pembukaan curtain dan jendela di Hotel Salak The Heritage Bogor 
adalah, 4,5 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pembukaan curtain dan jendela di Hotel Salak The Heritage 
Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pembukaan curtain dan jendela di Hotel Salak The Heritage Bogor 
adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 1,22 

Tabel 4.11. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Pembukaan Curtain dan Jendela 

Penilaian Skor 

Pembukaan curtain dan jendela 99 

Total 99 

Rata – Rata  99 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.11 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
pembukaan curtain dan jendela, Peneliti mencapai nilai 99 yang termasuk dalam 
kategori Sering 

Tabel 4.12. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Penarikan Semua Linen Kotor 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

3 

   

 

 

3 x 4 = 12 

19 

    

 19 x 5 = 95 

Total 107 

Persentasi 0% 0% 0% 14% 86% 

  

 
Nilai 

Mean 4,86 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,35 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 
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Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai penarikan semua linen kotor di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 
4,86 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai mengenai penarikan semua linen kotor di Hotel Salak The 
Heritage Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai mengenai penarikan semua linen kotor di Hotel Salak The Heritage 
Bogor adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,35 

Tabel 4.13. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Penarikan Semua Linen Kotor 

Penilaian Skor 

Penarikan semua linen kotor 107 

Total 107 

Rata – Rata  107 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.13 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
penarikan semua linen kotor, Peneliti mencapai nilai 107 yang termasuk dalam 
kategori Selalu. 

Tabel 4.14. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Pengumpulan sampah 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

3 
   

 
 

3 x 4 = 12 

19 
    

 19 x 5 = 95 

Total 107 

Persentasi 0% 0% 0% 14% 86% 
  

 
Nilai 

Mean 4,86 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,35 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 
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Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengumpulan sampah di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 4,86 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai mengenai pengumpulan sampah di Hotel Salak The Heritage 
Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai mengenai pengumpulan sampah di Hotel Salak The Heritage Bogor 
adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,35 

Tabel 4.15. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up 
Room Mengenai Pengumpulan sampah 

Penilaian Skor 

Pengumpulan sampah 107 

Total 107 

Rata – Rata  107 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.15 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
pengumpulan sampah, Peneliti mencapai nilai 107 yang termasuk dalam kategori 
Selalu 

Tabel 4.16. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Pembersihan Kamar Mandi 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

2          2 x 4 = 8 

20          20 x 5 = 100 

Total  108 

Persentasi 0% 0% 0% 9% 91% 
  

 
Nilai 

Mean 4,90 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,29 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 
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Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
pembersihan kamar mandi di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 4,90 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room pembersihan kamar mandi i di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
pembersihan kamar mandi di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 5 dengan 
standard deviasi adalah, 0,29 

Tabel 4.17. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Pembersihan Mandi 

Penilaian Skor 

Make up room mandi 108 
Total 108 

Rata – Rata 108 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.17 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
make up roompembersihan kamar mandi, Peneliti mencapai nilai 108 yang 
termasuk dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.18. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 

Kerapihan Tempat Tidur 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

1 

  

 

  

1 x 3 = 3 

1 

   

 

 

1 x 4 = 4 

20 

    

 20 x 5 = 100 

Total 107 

Persentase 0% 0% 5% 5% 91% 

  

 
Nilai 

Mean 4,86 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,46 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 
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Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai perapihan tempat tidur di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 4,86 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai perapihan tempat tidur di Hotel Salak The Heritage Bogor 
adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai perapihan tempat tidur di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 5 
dengan standard deviasi adalah, 0,46 

Tabel 4.19. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Kerapihan Tempat Tidur 

Penilaian Skor 

Perapihan tempat tidur 107 

Total 107 

Rata – Rata 107 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.19 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, 
mengenaiperapihan tempat tidur, Peneliti mencapai nilai 107 yang termasuk 
dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.20. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Proses Pengerjaan Searah Jarum Jam 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

6          6 x 3 = 18 

2          2 x 4 = 8 

14          14 x 5 = 70 

Total  96 

Persentase 0% 0% 23% 9% 68% 
  

 
Nilai 

Mean 4,36 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,90 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 
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Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengerjaan searah jarum jam di Hotel Salak The Heritage Bogor 
adalah, 4,36 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pengerjaan searah jarum jam di Hotel Salak The Heritage Bogor 
adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengerjaan searah jarum jam di Hotel Salak The Heritage Bogor 
adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,90 

Tabel 4.21. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Proses Pengerjaan Searah Jarum Jam 

Penilaian Skor 

Proses pengerjaan searah jarum jam 96 

Total 96 

Rata – Rata 96 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.21 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
proses pengerjaan searah jarum jam, Peneliti mencapai nilai 96 yang termasuk 
dalam kategori Sering 

Tabel 4.22. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Pengisian Amenities dan Kelengkapan Kamar Kembali 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

2          2 x 4 = 8 

20          20 x 5 = 100 

Total  108 

Persentasi 0% 0% 0% 9% 91% 
  

 
Nilai 

Mean 4,90 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,29 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 

Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengisian amenities dan kelengkapan kamar kembali di Hotel Salak 
The Heritage Bogor adalah, 4,90 
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Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pengisian amenities dan kelengkapan kamar kembali di Hotel 
Salak The Heritage Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengisian amenities dan kelengkapan kamar kembali di Hotel Salak 
The Heritage Bogor adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,29 

Tabel 4.23. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Pengisian Amenities dan Kelengkapan Kamar Kembali 

Penilaian Skor 

Pengisian amenities dan kelengkapan kamar 108 

Total 108 

Rata – Rata  108 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.23 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
pengisian amenities dan kelengkapan kamar kembali, Peneliti mencapai nilai 96 
yang termasuk dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.24. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Pengecekan Kembali Temperatur Ruangan 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

3          3 x 3 = 9 

1          1 x 4 = 4 

18          18 x 5 = 90 

Total 103 

Persentase 0% 0% 14% 5% 82% 
  

  Nilai 

Mean 4,68 

Median  5 

Modus  5 

Standard 
Deviasi  0,71 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 

 

Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengecekan kembali temperatur ruangan di Hotel Salak The Heritage 
Bogor adalah, 4,68 



 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 1 No. 1 – Juli 2017 

99 
 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pengecekan kembali temperatur ruangan di Hotel Salak The 
Heritage Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengecekan kembali temperatur ruangan di Hotel Salak The Heritage 
Bogor adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,71 

Tabel 4.25. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Pengecekan Kembali Temperatur Ruangan 

Penilaian Skor 

Pengecekan kembali temperatur ruangan  103 

Total 103 

Rata – Rata  103 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.25 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
pengecekan kembali temperatur ruangan, Peneliti mencapai nilai 96 yang 
termasuk dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.26. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Pembersihan Debu Dengan Menggunakan Vacuum Cleaner 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

5          5 x 4 = 20 

17          17 x 5 = 85 

Total  105 

Persentasi 0% 0% 0% 23% 77% 
  

 
Nilai 

Mean 4,77 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,42 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 

Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pembersihan debu dengan menggunakan vacuum cleaner di Hotel 
Salak The Heritage Bogor adalah, 4,77 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pembersihan debu menggunakan vacuum cleaner di Hotel Salak 
The Heritage Bogor adalah, 5 
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Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pembersihan debu menggunakan vacuum cleaner di Hotel Salak The 
Heritage Bogor adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,42 

Tabel 4.27. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Pembersihan Debu Dengan Menggunakan Vacuum Cleaner 

Penilaian Skor 

Pembersihan debu dengan menggunakan vacuum cleaner 105 
Total 105 

Rata – Rata  105 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.27 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
pembersihan debu dengan menggunakan vacuum, Peneliti mencapai nilai 105 
yang termasuk dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.28. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Pengecekan Kembali Keadaan Kamar Setelah Proses Pembersihan 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

1          1 x 4 = 4 

21          21 x 5 = 105 

 Total 109 

Persentasi 0% 0% 0% 5% 95% 
  

  Nilai 

Mean  4,95 

Median  5 

Modus  5 

Standard Deviasi  0,21 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 

Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengecekan kembali keadaan kamar setelah proses pembersihan di 
Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 4,95 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pengecekan kembali keadan kamar setelah proses pembersihan 
di Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengecekan kembali keadaan kamar setelah proses pembersihan di 
Hotel Salak The Heritage Bogor adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,21 
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Tabel 4.29. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Pengecekan Kembali Keadaan Kamar Setelah Proses Pembersihan 

Penilaian Skor 

Pengecekan kembali keadaan kamar setelah proses pembersihan 109 

Total 109 

Rata – Rata  109 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.29 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi  di atas, mengenai 
pengecekan kembali keadaan kamar setelah proses pembersihan, Peneliti 
mencapai nilai 109 yang termasuk dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.30. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Penutupan Gorden dan Jendela Kembali 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

1          1 x 3 = 3 

2          2 x 4 = 8 

19          19 x 5 = 95 

 Total 106 

Persentase 0% 0% 5% 9% 41% 
  

 
Nilai 

Mean 4,81 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,50 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 

Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai penutupan gorden dan jendela kembali di Hotel Salak The Heritage 
Bogor adalah, 4,81 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai penutupan gorden dan jendela kembali di Hotel Salak The 
Heritage Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai penutupan gorden dan jendela kembali di Hotel Salak The Heritage 
Bogor adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,50 
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Tabel 4.31. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Penutupan Gorden dan Jendela Kembali 

Penilaian Skor 

Penutupan gorden dan jendela kembali 106 

Total 106 

Rata – Rata  106 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.31 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
penutupan gorden dan jendela kembali, Peneliti mencapai nilai 106 yang 
termasuk dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.32. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Pengambilan Kartu Kunci Dari Tempatnya 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

1          1 x 4 = 4 

21          21 x 5 = 105 

Total  109 

Persentasi 0% 0% 0% 5% 95% 
  

 
Nilai 

Mean 4,95 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,21 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 

Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengambilan kunci dari tempatnya di Hotel Salak The Heritage Bogor 
adalah, 4,95 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai pengambilan kunci dari tempatnya di Hotel Salak The Heritage 
Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai pengambilan kunci dari tempatnya di Hotel Salak The Heritage Bogor 
adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,21 
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Tabel 4.33. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Pengambilan Kartu Kunci Dari Tempatnya 

Penilaian Skor 

Pengambilan kartu kunci dari tempatnya 109 

Total 109 

Rata – Rata  109 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.33 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi  di atas, mengenai 
pengambilan kartu kunci dari tempatnya, Peneliti mencapai nilai 109 yang 
termasuk dalam kategori Selalu. 

Tabel 4.34. Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room Mengenai 
Penutupan Pintu Kembali dan Menguncinya 

Responden 
Sikap 

Skor 
Tidak pernah Pernah Jarang Sering Selalu 

1          1 x 4 = 4 

21          21 x 5 = 105 

 Total 109 

Persentasi 0% 0% 0% 5% 95% 
  

 
Nilai 

Mean 4,95 

Median 5 

Modus 5 

Standard Deviasi 0,21 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner, 2017 

Nilai mean untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai penutupan pintu kembali dan menguncinya di Hotel Salak The 
Heritage Bogor adalah, 4,95 

Nilai median untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up 
Room Mengenai penutupan pintu kembali dan menguncinya di Hotel Salak The 
Heritage Bogor adalah, 5 

Nilai modus untuk penilaian terhadap room attendant tentang Make Up Room 
Mengenai penutupan pintu kembali dan menguncinya di Hotel Salak The 
Heritage Bogor adalah, 5 dengan standard deviasi adalah, 0,21 
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Tabel 4.35. Kesimpulan Penilaian Terhadap Room Attendant Tentang Make Up Room 
Mengenai Penutupan Pintu Kembali dan Menguncinya 

Penilaian Skor 

Penutupan pintu kembali dan menguncinya 109 

Total 109 

Rata – Rata  109 
Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner 2017 

Berdasarkan tabel 4.35 dari hasil hitungan 1 (satu) dimensi di atas, mengenai 
penutupan pintu kembali dan menguncinya , Peneliti mencapai nilai 109 yang 
termasuk dalam kategori Selalu. 

Kesimpulan Penelitian Penerapan Standard Operating Procedure make up roomoleh 
Room Attendant Di Hotel Salak the Heritage 

Berdasarkan data – data yang didapat dari penyebaran kuesioner yang 
dibagikan penulis kepada karyawan yang terlihat dalam penilaian terhadap Room 
Attendant dalam mengenai penerapan Standard Operating Procedure make up 
roomoleh Room Attendant di Hotel Salak The Heritage Bogor sebagai berikut : 

Tabel 4.36. Kesimpulan Penilaian Penerapan Standard Operating Procedure make up 
roomoleh Room Attendant Di Hotel Salak The Heritage Bogor 

Penilaian Skor 

Pengetukan pintu dan penyebutan identitas 105 

Memasukan kartu kunci pada tempatnya dan menyalakan lampu 108 

Pembukaan curtain dan jendela 99 
Penarikan semua linen kotor 107 

Pengumpulan sampah 107 

Mengenai pengumpulan sampah 108 

Make up roommandi 107 

Kerapihan tempat tidur 96 

Pengerjaan searah jarum jam 108 
Pengisian amenities dan kelengkapan kamar kembali 103 

Pengecekan kembali temperatur ruangan 105 

Mengenai pembersihan debu dengan menggunakan vacuum cleaner 109 

Pengecekan kembali keadaan kamar setelah proses pembersihan 106 

Penutupan gorden dan jendela kembali 109 

Pengambilan kartu kunci dari tempatnya 109 

Total 1586 
Rata – Rata 106 

Sumber : Olah Data Hasil Kuesioner2017 

Berdasarkan  hasil perhitungan kesimpulan peniliaian yang dilakukan Room 
Attendant  dalam  penerapan Standard Operating Procedure make up roomoleh 
Room Attendant Di Hotel Salak The Heritage Bogor memiliki rata – rata 106 yang 
berada di wilayah Selalu. 



 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL Vol. 1 No. 1 – Juli 2017 

105 
 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengenai Penerapan 
Standard Operating Procedure make up roomoleh Room Attendant Di Hotel Salak 
The Heritage Bogor, Room Attendant di Hotel Salak The Heritage Bogor 
mempunyai nilai tertinggi yang didapatkan dari pembersihan debu dengan 
menggunakan vacuum cleaner, penutupan gorden dan jendela kembali, dan 
pengambilan kartu kunci dari tempatnya dengan nilai 109 yang termasuk dalam 
skala sikap “Selalu” artinya Room Attendant dalam melakukan perbersihan debu 
dengan menggunakan vacuum cleaner, penutupan gorden dan jendela kembali, 
dan pengambilan kartu kunci dari tempatnya sudah dilaksanakan dengan baik. 

Nilai terendah yang didapatkan dari perapihan tempat tidur oleh room 
attendant adalah 96 yang termasuk dalam skala sikap “Sering”, artinya para 
room attendant dalam melakukan perapihan tempat tidur cukup baik dan cukup 
teratur. Adapun tidak dilaksanakan tetapi perlu adanya perbaikan. 

Nilai rata – rata terhadap penilaian room attendant dalam penerapan 
prosedur make up roomdengan status checkout adalah diangka 106 yang 
termasuk dalam skala sikap “Selalu”, yang artinya penerapan prosedur make up 
roomyang terisi dengan status checkout cukup baik dan teratur. 

Manajemen Hotel Salak The Heritage Bogor selalu berusaha agar semua 
karyawan yang terkait dapat melaksanakan Standard Operating Procedure sesuai 
dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jika terdapat nilai yang rendah maka hal 
tersebut harus segera diatasi dengan segera  

Hotel Salak The Heritage Bogor telah mengupayakan untuk menjalankan 
Standard Operating Procedure dengan cukup baik, walaupun tidak semua 
langkah Standard Operating Procedure dapat berjalan dengan baik. 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Proses pembersihan kamar harus menerapkan Standard Operating Procedure 
yang berlaku agar para room attendant dapat bekerja dengan baik serta dapat 
menjalankan setiap pekerjaan sesuai dengan Standard Operating Procedure. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan kuesioner yang telah disebarkan kepada 2 
(dua) Room Supervisor, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah para 
room attendantmenerapkan Standard Operating Procedure tentang 
pembersihan kamar dengan baik atau tidak. Hasil penelitian Penulis mengenai 
penerapan Standard Operating Procedure pembersihan kamar dengan status 
checkout oleh Room Attendant di Hotel Salak The Heritage Bogor telah berjalan 
baik dan teratur, pernyataan tersebut di atas, diperkuat dengan nilai 106 dimana 
nilai ini berada pada skala Selalu. Hal ini menunjukan bahwa hasil yang dicapai 
dari penelitian ini sudah mendapatkan nilai yang baik dan diharapkan para room 
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attendant dapat mempertahankan cara bekerja sesuai dengan Standard 
Operating Procedure yang ditetapkan di Hotel Salak the Heritage Bogor.  

Saran 

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Dari hasil yang diolah melalui kuesioner pada bab sebelumnya terdapat nilai 
yang kecil, yaitu proses kerapihan tempat tidur, sehingga penulis 
memberikan saran kepada Room Attendant untuk lebih meningkatkan proses 
kerapihan tempat tidur agar dapat  terlaksana dengan baik. 

2. Selalu menjaga kebersihan, dan kerapihan dalam proses pembersihan kamar 
serta meningkatkan proses pengawasan dari supervisor yang bertugas di 
bagian tersebut agar dapat memberikan kenyamana tamu yang akan datang 
untuk menginap. 

3. Memberikan pelatihan secara rutin dan berkelanjutann mengenai 
pembersihan kamar kepada seluruh room attendant Hotel Salak The Heritage 
Bogor, untuk meningkatkan kinerja Room Attendant untuk memberikan 
kepuasan kepada tamu yang menginap.  
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