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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, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia, dan 

manajemen operasi. BOGOR HOSPITALITY JOURNAL di dedikasikan untuk 

menumbuhkan kreasi dan pertukaran ide antar akademisi, kalangan industri atau bisnis 

praktis, dan institusi pemerintah dalam bidang pariwisata dan manajemen perhotelan. Jurnal 

ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) – Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. 

 

Rima Pratiwi Batubara dan Ahyana Anshar menulis jurnal tentang “Analisis Penerapan 

Prinsip Ekowisata Di Kebun Raya Cibinong Kabupaten Bogor”, Dengan harapan Kebun 

Raya Cibinong dapat memiliki lima prinsip yaitu berkelanjutan secara Ekologi, bermanfaat 

bagi masyarakat lokal, Pendidikan lingkungan, berbasiskan alam dan memberikan kepuasan 

bagi wisatawan yang datang. Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah metode 

deskriptif kualitatif dan metode analisis pembobotan. 

 

Riani Prihatini Ishak dan Agung Kurniawan menulis jurnal tentang “Analisis Strategi 

Pengembangan Pariwisata Taman Air Gunung Handeuleum” menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan Teknik analisis SWOT dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kunjungan wisata pada tahun 20166 dan menganalisa optimalisasi strategi yang diterapkan 

selama ini dan juga untuk mencari tahu strategi pengembangan pariwisata yang tepat untuk 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada Wisata Taman Air Gunung Handeuleum 

Bogor. 

 

Nila Rifai menulis jurnal tentang “Potensi Bandrek sebagai Fasilitas Komplimen Hotel di 

Kota Bogor” menggunakan metode Studi Literatur terkait dengan potensi minuman bandrek 

sebagai fasilitas komplimen hotel untuk meningkatkan stamina bagi pengunjung. 

 



Bogor Hospitality Journal Vol 3, No.2 – Desember 2019 

iii 
 

Julia Ratnawulan Skawanti dan Dendy Fauziansyah menulis jurnal tentang “Analisa Kualitas 

Produk MieNampol Bogor”, untuk mengetahui  bagaimana kualitas produk mienampol yang 

disajikan mienampol Bogor berdasarkan factor pengaruh kualitas produk dari teori yang 

digunakan dengan metode deskriptif kualitatif. 

 

Yuviani Kusumawardhani dan Rolly Decky menulis jurnal dengan judul Analisis Sales 

Promotion Terhadap Keputusan Pembelian Di Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mencari gambaran tentang sales promotion Dunia  

Fantasi Taman Impian Jaya Ancol metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis 

deskriptif dan kuantitatif dengan analisis regresi sederhana.  

 

Selamat membaca! 
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ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EKOWISATA  

DI KEBUN RAYA CIBINONG KABUPATEN BOGOR 

 

Rima Pratiwi Batubara 

Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor 

 

Ahyana Anshar 

Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor 

 

ABSTRAK 

 

Ekowisata memiliki lima prinsip utama yaitu nature-base, ecologically 

sustainable, environmentally educative, bermanfaat bagi masyarakat lokal, dan 

memberikan kepuasan untuk wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif untuk menggambarkan kesesuaian penerapan prinsip ekowisata di Kebun Raya 

Cibinong. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terbuka dengan 

narasumber pengelola, penyebaran kuesioner kepada tiga kriteria responden yaitu 

masyarakat, wisatawan dan pengelola dan observasi lapangan secara langsung. Dari 

kelima prinsip ekowisata, hanya kepuasan bagi wisatawan saja yang masih belum 

diterapkan secara maksimal, hal ini dikarenakan wisatawan yang datang terbilang masih 

sedikit dan pengelola sendiri belum mempromosikan Kebun Raya Cibinong sebagai 

tempat wisata massal. Selain itu fasilitas umum untuk wisatawan juga masih sangat 

kurang untuk menunjang aktifitas wisata di Kebun Raya Cibinong. Hal ini harus 

diperhatikan agar nilai-nilai ekowisata yang diterapkan di Kebun Raya Cibinong menjadi 

lebih sesuai.  

 

Kata Kunci: Ekowisata, Kebun Raya Cibinong, Prinsip Ekowisata 

 

PENDAHULUAN 

 

Pariwisata merupakan salah satu faktor terbesar penyumbang devisa negara saat ini, 

oleh karena itu pemerintah dan menteri pariwisata semakin gencar meningkatkan kualitas 

pariwisata Indonesia. Perkembangan sektor pariwisata akan terus ditingkatkan sebagai 

sasaran untuk memperkenalkan Indonesia ke mata luar sebagai salah satu tujuan utama 

pariwisata di Asia Tenggara, dengan pesona alamnya maupun keramah-tamahan 

penduduknya. Saat ini pariwisata di Nusantara masih terbilang belum terlalu dikenal oleh 

dunia luar, padahal pesona alamnya memiliki potensi wisata yang luar biasa. Oleh karena 

itu Pengembangan potensi wisata Indonesia harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 

Kementerian Pariwisata Indonesia mulai sadar akan potensi-potensi wisata yang belum 

dikelola dengan baik. Saat ini pemerintahan Indonesia mulai menggalakkan 

pengembangan potensi wisata yang ada di Indonesia. 



Bogor Hospitality Journal Vol 3 No. 2 – December 2019 

2 
 

Setiap daerah diminta oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata yang 

dimiliki. Kabupaten Bogor pun ikut meningkatkan performanya dalam peningkatan 

kualitas pariwisata daerah yang dimilikinya dengan potensi wisata alam, buatan dan 

budaya yang dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata yang menarik di Kabupaten 

Bogor. Pada 6 Desember 2016, Kabupaten Bogor tercatat mendapat penghargaan 

peringkat sepuluh tertinggi Indeks Pariwisata Indonesia diberikan oleh Kementerian 

Pariwisata Indonesia yaitu berada di peringkat kesembilan dari seluruh kabupaten kota 

yang ada di Indonesia.  

Pembangunan pariwisata sendiri harus diarahkan pada sustainable tourism 

(pariwisata berkelanjutan) atau konsep pariwisata yang membuat dampak positif untuk 

masyarakat, lingkungan dan ekonomi sekitar. Konsep pariwisata berkelanjutan dapat 

menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran wisatawan dan pengelolanya 

untuk tidak mengeksploitasi lingkungan sekitar.  

Salah satu ekowisata yang berada di Kabupaten Bogor adalah Kebun Raya 

Cibinong yang berada di Lokasi Strategis dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten 

Bogor. Kebun Raya Cibinong sudah dirintis sejak tahun 2007 oleh Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kebun Raya ini diharapkan oleh pemerintah Kabupaten 

Bogor menjadi ikon wisata edukasi berbasis ekologi yang sesuai dengan perencanaan 

program pemerintah Kecamatan Cibinong yakni Cibinong Smart City.  

Semenjak awal berdiri menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, Kebun Raya Cibinong menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) penting yang 

menyumbang asupan oksigen di sekitar Cibinong dan Bogor. Selain itu juga Kebun Raya 

Cibinong dapat menjadi tempat wisata lokal yang dapat menggerakkan perekonomian 

sekitar. Hal ini harus dibarengi dengan pengelolaan lingkungan Kebun Raya Cibinong 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata. Hal-hal diatas menjadikan Kebun Raya 

Cibinong sebagai tempat wisata yang memberikan berbagai macam keuntungan untuk 

sekitarnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu analisis untuk melihat penerapan prinsip 

ekowisata untuk mengetahui kesesuaian prinsip-prinsip ekowisata yang diterapkan di 

Kebun Raya Cibinong. Dengan begitu Kebun Raya Cibinong mampu menjadi tempat 

wisata berbasis ekologi dan edukasi yang menarik wisatawan datang ke Kecamatan 

Cibinong. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Kebun Raya Cibinong merupakan Kebun Raya yang dikembangkan di atas 

kawasan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kabupaten Bogor yang berlokasi 

di Jalan Raya Bogor Km. 46, Cibinong- Kabupaten Bogor.  Metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian dengan pendekatan Kualitatif dengan 

Metode Analisis Pembobotan. Responden dalam penelitian ini adalah pengelola, 

wisatawan dan masyarakat. Analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan dua 

metode yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dilakukan setelah melakukan 

pengambilan data menggunakan angket kuesioner dan wawancara untuk mengkaji data 

yang didapatkan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.  

Metode analisis kualitatif yang digunakan oleh penulis ditujukan untuk 

mengumpulkan dan mendeskripsikan data-data yang sudah di olah menjadi uraian detail 

yang mudah dipahami oleh pembaca dengan merujuk kepada lima prinsip ekowisata. 

Sedangkan metode analisis kuantitatif yang digunakan oleh penulis ditujukan untuk 

menghitung data-data yang berbentuk angka.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Prinsip Ekowisata yang diharapkan dapat diterapkan oleh Kebun Raya Cibinong 

memiliki lima prinsip yaitu berkelanjutan secara ekologi, bermanfaat bagi masyarakat 

lokal, pendidikan lingkungan, berbasikan alam dan memberikan kepuasan bagi 

wisatawan yang datang. Hal ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip diatas harus sesuai 

dengan keadaan riil yang ada di lapangan. 

a. Berkelanjutan secara Ekologi 

Sejak tahun 2007 pengembangan Kebun Raya Cibinong, pengelola selalu berusaha 

menjaga kestabilan ekologi yang ada di kawasan Kebun Raya Cibinong. Pengelola 

menjaga seluruh fungsi lingkungan, baik biologi, fisik, maupun sosial agar tetap berjalan 

baik walaupun kawasan ini dijadikan wisata massal. Pengelola menyiapkan beberapa hal 

seperti pengalihan akses jalan untuk masyarakat sekitar dan pembatasan jumlah 

wisatawan di area danau sehingga aktifitas yang dilakukan tidak merusak keadaan alam 

di Kebun Raya Cibinong.  
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Semenjak dibuatnya penataan penanaman bibit tanaman baru dan pembuatan jalur 

resapan dan penampungan air di sekeliling kawasan Kebun Raya Cibinong, fungsi 

ekologi yang ada di kawasan Kebun Raya Cibinong semakin meningkat, seperti 

diantaranya kualitas air disekitar Kebun Raya Cibinong menjadi lebih baik, keragaman 

hayatinya meningkat, bukan hanya flora namun juga ekosistem hewan seperti burung, 

serangga, hewan amfibi dan ikan semakin berkembang.  

Selain itu, pengelola juga tetap menjaga komitmen pengelolaan Kebun Raya 

Cibinong agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata dan fungsi Kebun Raya 

sesuai dengan Perpres No.93 tahun 2011 tentang Kebun Raya, dengan menjaga ekowisata 

di Kebun Raya Cibinong agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan 

mengevaluasi operasional yang sudah dijalankan dan diperbaiki di masa depan. 

bermanfaat bagi masyarakat lokal 

b. Manfaat bagi Masyarakat Lokal 

Kebun Raya Cibinong menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar dengan 

melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan ekowisata. Selain menjadikan 

masyarakat sekitar sebagai pegawai dan pengelola lahan di kawasan Kebun Raya 

Cibinong, pengelola juga menyiapkan beberapa program untuk pembinaan masyarakat. 

Masyarakat sekitar juga diberikan kesempatan untuk menggunakan lahan di kawasan 

Kebun Raya Cibinong untuk menanam berbagai macam tanaman pangan untuk dijual 

kembali oleh masyarakat sekitar. Masyarakat yang menjadi pedagang makanan juga 

merasa diuntungkan karena dapat berjualan di sekitar Kebun Raya Cibinong. Pengelola 

juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bogor untuk 

memberdayakan hasil penelitian tumbuhan dari Kebun Raya Cibinong yang dapat 

dijadikan olahan industri rumahan ataupun penjualan bibit untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar.  

Namun, belum ada penataan tempat untuk pedagang kaki lima yang berjualan 

disekitar Kebun Raya Cibinong sehingga kebanyakan pedagang berjualan dengan tempat 

seadanya yang bisa dibilang kurang higienis dan tidak tertata rapih. Hal ini dapat 

memberikan nilai negatif kepada wisatawan yang datang ke Kebun Raya Cibinong. 

Banyak pedagang berharap diberikan tempat yang layak untuk mereka berdagang dan 

juga pelatihan mengolah dagangannya sehingga meningkatkan nilai jual, lebih higienis 

dan dapat diterima oleh wisatawan dengan baik. Selain bermanfaat untuk penggerak 

ekonomi masyarakat sekitar, Kebun Raya Cibinong juga berperan sebagai ruang terbuka 
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hijau yang menyediakan suplai oksigen dan memberikan nilai lebih untuk Kecamatan 

Cibinong dalam penilaian Adipura untuk ruang terbuka hijau.  

c. Pendidikan lingkungan 

Fungsi edukasi yang diberikan oleh Kebun Raya Cibinong yang sudah berjalan saat 

ini berupa pemberian materi pembelajaran untuk sekolah-sekolah sekitar sesuai dengan 

kurikulum yang diajarkan untuk memperkaya pengalaman siswa-siswinya disekolah. 

Edukasi yang diberikan berupa edukasi yang berkaitan dengan pemeliharaan alam dan 

juga ilmu pengetahuan alam dasar. Kebun Raya Cibinong sering mengadakan tur museum 

mulai dari Museum Etnobotani hingga Museum Zoology untuk siswa-siswi sekolah 

sekitar. Selain kunjungan dari sekolah-sekolah sekitar, Kebun Raya Cibinong juga sering 

digunakan untuk penelitian ekosistem buatan maupun penelitian spesies tanaman oleh 

mahasiswa dari penjuru Indonesia. Sehingga Kebun Raya Cibinong dapat digunakan 

untuk wisata ilmiah dan edukasi untuk sekolah dan perguruan tinggi.  

Pengelola juga sudah mempersiapkan pelatihan program desa ramah lingkungan 

(ecovillage) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal ini dilakukan 

untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat sekitar untuk hidup dengan prinsip 

ramah lingkungan dan mengurangi sampah rumah tangga yang sulit diurai dan 

memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara mendaur ulang sampah plastik 

rumah tangga menjadi barang yang memiliki nilai jual sehingga mampu memberikan 

pemasukan untuk masyarakat tersebut.  

d. Berbasiskan alam 

Produk pasar yang berdasar dari alam (nature-based) merupakan atraksi utama 

yang dimiliki oleh Kebun Raya Cibinong. Dengan adanya koleksi tumbuhan berjumlah 

6.105 spesimen yang tergolong ke dalam 86 suku, 328 marga, dan 733 jenis yang dibagi 

ke dalam 7 kelompok ecoregion Indonesia mampu menarik ekoturis untuk mempelajari 

ratusan jenis tanaman yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Kebun Raya Cibinong juga 

memiliki atraksi alam lain selain Koleksi tanaman yang mampu memikat wisatawan 

untuk datang ke Kebun Raya Cibinong yaitu keindahan danau buatan yang dikenal 

dengan Danau Dora yang memiliki nama resmi danau Cibuntu yang memiliki luas 

keliling kurang lebih 800 meter. Danau Dora ini menjadi atraksi yang paling di kenal oleh 

masyarakat sekitar.   
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e. Kepuasan bagi wisatawan 

Kepuasan yang diberikan untuk wisatawan saat ini masih belum terlalu menonjol 

mengingat saat ini Kebun Raya Cibinong masih dalam tahap percobaan dan evaluasi 

sebelum peresmiannya di tahun 2020 nanti. Proses yang dikerjakan oleh pengelola saat 

ini masih terfokus kepada kepentingan konservasi. Sedangkan tahapan untuk 

memperkenalkan dan menarik wisatawan untuk datang ke Kebun Raya Cibinong dapat 

dikatakan masih belum dijalankan. Untuk saat ini, pengunjung yang datang merupakan 

warga sekitar Kecamatan Cibinong dan juga Pengunjung yang memiliki kepentingan 

penelitian. Untuk wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Bogor masih sangat jarang 

ditemukan. Karena nama Kebun Raya Cibinong sendiri masih belum diperkenalkan 

sebagai tempat wisata secara luas oleh pengelola.  

Tetapi, untuk beberapa pengunjung yang memang sudah pernah datang ke Kebun 

Raya Cibinong baik hanya untuk sekedar menikmati keindahan alamnya ataupun 

melakukan penelitian dan pembelajaran di kawasan Kebun Raya Cibinong, merasa sudah 

cukup puas dengan berbagai macam atraksi ekowisata yang ada di Kebun Raya Cibinong 

dengan alasan kebersihan dan keberagaman tumbuhannya yang ada di Kebun Raya 

Cibinong mampu memberikan kepuasan untuk pengunjung yang ingin menikmati 

keindahan alam di lokasi strategis Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor. Hanya saja 

fasilitas umum yang disediakan masih sangat terbatas. Toilet umum, tempat ibadah dan 

tempat parkir masih sulit untuk ditemukan disetiap sudut Kebun Raya Cibinong.  

Pada dasarnya, dalam masa perencanaan Kebun Raya Cibinong saat ini prinsip-

prinsip ekowisata yang disebutkan diatas sudah berjalan dengan cukup baik. Meskipun 

dengan begitu banyak keterbatasan namun pengelola maupunpemerintah mampu 

menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip yang harus diterapkan.  

 

Gambar 1.  Hasil Pembobotan Penerapan Prinsip Ekowisata 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa ke-empat prinsip ekowisata yang dijalankan 

sudah sesuai dan memiliki nilai yang cukup tinggi karena penerapan prinsip ekowisata 

sudah dilakukan setiap hari. Tetapi, justru kepuasan pelanggan lah yang masih memiliki 

nilai yang kecil dikarenakan aktifitas wisata yang bisa dilakukan dan fasilitas umum di 

Kebun Raya Cibinong masih sangat terbatas. 

Selain itu juga, pengelola masih belum memikirkan tentang promosi ataupun 

sosialisasi untuk menarik wisatawan datang ke Kebun Raya Cibinong karena masih 

dalam tahap pemantapan fasilitas dan penunjang yang ada di Kebun Raya Cibinong 

sehingga belum banyak wisatawan dari luar Kabupaten Bogor yang mengetahui Kebun 

Raya Cibinong. Hal ini merupakan salah satu tugas utama untuk pengelola meningkatkan 

performanya untuk mempromosikan Kebun Raya Cibinong setelah peresmiannya kelak.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan Kebun Raya Cibinong sudah menerapkan nilai-nilai prinsip 

ekowisata dengan penjelasan sebagai berikut :   

1. Bobot terbesar pada prinsip berkelanjutan secara ekologi dan bobot terkecil pada 

kepuasan wsiatawan.  Kebun Raya Cibinong cenderung sebagai Ecopark karena 

mampu memberikan wisata yang menyenangkan tanpa merusak alam, bahkan 

memberikan pembelajaran dan dorongan kepada pengunjung yang datang untuk 

senantiasa menjaga alam ini agar dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh 

generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip berkelanjutan secara ekologi dan 

pendidikan lingkungan. Hal ini didukung dengan program-program penelitian 

Kebun Raya Cibinong yang ramah lingkungan dan peraturan yang diterapkan 

kepada pengunjung sehingga Kebun Raya Cibinong dapat tetap lestari dan 

memberikan penghijauan untuk daerah sekitar Cibinong. 

2. Pada prinsip manfaat bagi masyarakat lokal, Pengelola Kebun Raya Cibinong 

memberikan  kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 

Kebun Raya Cibinong di bawah pengawasan Pusat Penelitian Konservasi 

Tumbuhan (PKT). Pemerintah juga mendukung pemberdayaan masyarakat dengan 

bekerja sama dengan pengelola Kebun Raya Cibinong dalam memberikan pelatihan 
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untuk membuat produk olahan rumah dari hasil penelitian tumbuhan yang 

dilakukan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.  

3. Produk utama Kebun Raya Cibinong yang berupa koleksi tumbuhan langka dari 

seluruh kepulauan Indonesia dan danau yang terkenal di kalangan masyarakat 

sekitar memberikan nilai lebih untuk prinsip berbasiskan alam.  

4. Bobot terkecil pada prinsip kepuasan untuk wisatawan. Pada dasarnya saat ini 

Kebun Raya Cibinong masih belum diresmikan sehingga pengunjung yang datang 

masih sangat sedikit. 
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ABSTRAK 

Taman Air Gunung Handeuleum merupakan salah satu tempat wisata yang berada di 

Kabupaten Bogor berdiri sejak tahun 2016, seiring dengan berkembangnya pariwisata di 

Bogor, Taman Air ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kunjungan wisata pada tahun 2016 dan menganalisa 

optimalisasi strategi yang telah diterapkan selama ini dan juga untuk mencari tahu strategi 

pengembangan pariwisata yang tepat untuk miningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

di objek wisata Taman Air Gunung Handeleum Bogor. Metode penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis SWOT untuk semakin 

memperkuat strategi pengembangan pariwisata yang akan dirumuskan. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. 

Pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara wawancara kepada tokoh masyarakat, 

pengelola, kepala desa setempat, masyarakat sekitar dan wisatawan yang datang. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa analisis IFAS didapatkan dengan nilai 1.30 

sedangkan untuk analisis EFAS didapatkan nilai 1.20 lalu dipertemukan dalam kuadran 

analisis SWOT dan didapatkan hasil yang menunjukkan ke area kuadran 1 yang dimana 

itu mendukung strategi agresif. Matriks SWOT dibuat berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan, dan didapatkan masing-masing 5 poin dari strength, weakness, opportunities 

dan threat. Kemudian dilakukan penghitungan bobot masing-masing dari poin yang 

sudah ditentukan. Hasil penelitian didapatkan strategi alternatif untuk menggunakan 

keindahan alam disekitar sebagai daya tarik wisata pendukung dengan membuat program 

yang berkaitan dan dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam 

program- program pariwisata yang akan dibuat melalui seleksi oleh pihak pengelola. 

 

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, Taman Air Gunung Handeuleum, Analisis 

SWOT 

 

PENDAHULUAN 

 

Tahun 2019 Kementrian Pariwisata menargetkan 20 juta kunjungan wisatawan 

mancanegara untuk mewujudkannya Menteri Pariwisata dan Presiden Republik 

Indonesia sudah menentapkan 10 destinasi Bali Baru dengan harapan dapat menarik 

minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Menteri Pariwisata Arief 

Yahya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III 2018 di Hotel 
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Raffles Jakarta mengatakan “Di 2019 - 2024, dibutuhkan investasi sektor pariwisata 

120.000 hotel rooms, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 

marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan dunia usaha, 

program pembangunan 100.000 homestay yang meliputi usaha kecil menengah (UKM) 

pariwisata”. 

Bogor merupakan salah satu dari sekian banyak daerah di Jawa Barat yang sedang 

berbenah dalam sektor pariwisata, baik di daerah Kabupaten maupun daerah Kota sedang 

berusaha memaksimalkan potensi yang ada agar bisa bersaing dengan daerah lainnya di 

Provinsi Jawa Barat. Saat ini, Kabupaten Bogor sedang memaksimalkan sektor pariwisata 

melalui pemanfaatan wisata alam seperti gunung, bukit dan wisata alam lainnya. Bupati 

Kabupaten Bogor Ade Yasin Munawaroh mengatakan “Semua desa-desa disini 

diberdayakan sekitar ada 11 desa yang akan diberdayakan untuk pariwisata berkaitan 

dengan Geopark Pongkor, Nanggung”. 

Saat ini tempat-tempat wisata selalu mengikuti trend yang sedang booming seperti 

pada saat ini para wisatawan lebih tertarik kepada tempat wisata yang memiliki 

pemandangan yang indah dan bagus. Selain pemandangan, tempat yang saat ini banyak 

didatangi oleh para wisatawan yaitu tempat yang memiliki spot untuk berfoto yang sangat 

bagus atau kekinian. Kabupaten Bogor banyak sekali tempat-tempat yang awalnya hanya 

persawahan atau bukit di sulap menjadi sebuah tempat wisata yang sangat bagus dan 

memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu tempat wisata itu bernama Taman Air Gunung 

Handeuleum yang beralamat di Kampung Gunung Handeuleum, Situ Ilir, Cibungbulang 

Kabupaten Bogor. 

Ekowisata di Kabupaten Bogor sendiri sudah banyak bermunculan karena daerah 

Kabupaten Bogor terkenal dengan wisata alamnya yang indah. Oleh karena itu, saat ini 

banyak sekali tempat wisata yang dibuat dengan memanfaatkan suasana alam yang sejuk 

yang membuat kawasan wisata itu mempunyai keunggulan tersendiri. 

Taman Air Gunung Handeuleum merupakan sebuah tempat wisata yang ada di 

daerah desa Situ Ilir Cibungbulang Kabupaten Bogor, memiliki pemandangan yang indah 

dan suasana yang sejuk karena kawasan tersebut dikelilingi oleh pedesaan dengan 

hamparan persawahan yang sangat luas dan pemandangan Gunung Halimun Salak yang 

sangat memanjakan mata ketika melihatnya. Taman ini adalah tempat yang tepat untuk 

menghabiskan libur akhir pekan bersama keluarga dan menghilangkan penat setelah lelah 

bekerja. Dengan berbagai fasilitas yang sangat menarik untuk dinikmati mulai dari studio 
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musik untuk bernyanyi bersama keluarga, danau yang bisa dijelajahi dengan 

menggunakan perahu bebek, tersedia gubuk atau rumah kecil dipinggiran danau yang 

dapat disewa oleh para pengunjung, motor ATV yang bisa disewa dengan lintasan yang 

sudah disediakan dan tersedia waterpark yang cukup besar untuk keluarga. 

Harga yang terjangkau dan fasilitas yang menarik tidak serta merta membuat Taman 

Air Gunung Handeuleum selalu ramai dikunjungi setiap harinya, pada hari biasa atau 

weekday Taman Air Gunung Handeuleum kurang ramai dikunjungi oleh para wisatawan 

dan perlu adanya pengembangan di destinasi wisata ini sebagai sarana pemberdayaan 

masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar dan 

tingkat kunjungan wisata di Taman Air Gunung Handeuleum dapat meningkat baik pada 

hari biasa ataupun hari libur. Uraian latar belakang diatas yang membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di Taman Air Gunung Handeuleum tentang “ANALISIS 

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI TAMAN AIR GUNUNG 

HANDEULEUM” 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi 

dalam penelitian ini yaitu :  

1. Minimnya kunjungan wisata ke Taman Air Gunung Hadeuleum 

2. Strategi pengembangan yang sesuai untuk dapat meningkatkan tingkat kunjungan 

wisata di Taman Air Gunung Handeuleum. 

Penelitian ini dibatasi pada masalah bagaimana strategi pengembangan pariwisata yang 

sesuai untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisata di Taman Air Gunung Handeuleum 

sehingga rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

1. Bagaimana strategi yang sudah diterapkan di Taman Air Gunung Handeuleum pada 

saat ini sudah berjalan dengan optimal? 

2. Bagaimana strategi pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan tingkat 

kunjungan wisata di Taman Air Gunung Handeuleum? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu strategi yang diterapkan sudah 

berjalan dengan optimal atau belum dan juga untuk encari tahu strategi pengembangan 

pariwisata yang tepat dalam meningkatkan lagi tingkat kunjungan wisata di Taman Air 

Gunung Handeleum guna meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.  Peneliti berharap 

penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak pengelola, peneliti dan tentunya 

kepada para pembaca. 
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Berdasarkan dari uraian diatas peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat kepada pihak pengelola dan menjadi acuan dalam mengembangkan Taman Air 

Gunung Handeuleum agar dapat meningkatkan tingkat dan minat kunjungan wisatawan 

baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Taman Air Gunung Handeuleum.  Bagi 

peneliti kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap penelitian sejenis yang akan 

dilakukan selanjutnya dan sebagai pengembangan studi manajemen pariwisata dan 

menjadi referensi bagi penelitian- penelitian selanjutnya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pada Mei 2019 hingga 

Juli 2019, lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Gunung Handeuleum, Situ Ilir, 

Cibungbulang Kabupaten Bogor.  

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan proses dan 

makna (persepktif subjek) dan menggunakan landasan teori sebagai pemandu utama agar 

penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan fakta dilapangan.  Peneliti menggunakan 

teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), karena penelitian yang 

dilakukan berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung untuk mencari gambaran 

dalam menentukan strategi pengembangan yang harus dilakukan pada masa yang akan 

mendatang. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, 

wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner kepada pengelola, tokoh masyarakat, 

kepala desa setempat dan wisatawan. 

Jenis data yang diambil oleh peneliti berupa data-data primer yang diambil dari objek 

wisata yaitu masyarakat sekitar, sebanyak 30 responden, wisatawan sebanyak 30 

responden dan pengelola 30 responden. Jadi total semua responden ada 120 orang.  

Data dari obyek wisata yang diambil oleh peneliti meliputi kondisi umum dari Taman Air 

Gunung Handeuleum berupa lokasi tempat, aksesibilitas menuju ke Taman Air Gunung 

Handeuleum, fasilitas yang ada dan juga aktifitas wisata yang dilakukan. Data-data ini 

diambil dengan teknik observasi dan wawancara pengelola.  Data pengelola yang diambil 

oleh peneliti meliputi karakteristik pengelola (jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan 

jabatan pengelola), kesiapan pengelola dalam menyiapkan Taman Air Gunung 

Handeuleum baik itu dari segi fasilitas, aksesibilitas menuju Taman Air Gunung 

Handeuleum, promosi dan juga kesiapan sumber daya manusia (SDM).   
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Selain itu, peneliti juga menganalisa tujuan yang ingin dicapai oleh pengelola 

mulai dari keuntungan dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar. Data-data tersebut 

diambil menggunakan angket kuesioner dan wawancara terbuka dengan panduan 

wawancara. 

Data masyarakat yang diambil oleh peneliti meliputi karakteristik masyarakat 

(usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir), pandangan masyarakat tentang adanya 

Taman Air Gunung Handeuleum, harapan masyarakat terhadap adanya Taman Air 

Gunung Handeuleum, keterlibatan masyarakat dalam operasional dan saran / usulan 

masyarakat untuk pengembangan Taman Air Gunung Handeuleum di masa yang akan 

datang. Data ini diambil menggunakan angket kuesioner.  Data wisatawan yang diambil 

oleh peneliti meliputi karakteristik masyarakat (usia, jenis kelamin, dan pendidikan 

terakhir), harapan wisatawan terhadap fasilitas yang ada di Taman Air Gunung 

Handeuleum, motivasi wisatawan untuk datang ke Taman Air Gunung Handeuleum dan 

juga saran / usulan wisatawan terhadap pengembangan Taman Air Gunung Handeuleum 

di masa yang akan datang. Data ini diambil menggunakan angket kuesioner. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti sendiri merupakan 

instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan 

menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti adalah wawancara terbuka tidak terstruktur dan teknik observasi dengan cara 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di dukung dengan alat rekam 

dan mengambil gambar objek penelitian. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan tiga metode yaitu (1) kualitatif untuk mendeskripsikan data-data yang 

sudah dikumpulkan menjadi uraian detail yang mudah dipahami oleh pembaca, (2) 

kuantitatif / metode analisis SWOT untuk mencari tahu kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman yang dimiliki dengan membuat tabel IFAS, EFAS, kuadran SWOT dan 

matriks SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang tepat dan (3) 

dan konten analisis untuk mendeskripsikan hasil dari wawancara yang telah dilakukan 

peneliti kepada beberapa pihak yang terkait.  

 

3. HASIL PENELITIAN 

 

Taman Air Gunung Handeuleum pertama dibuka pada tahun 2016 awal mulanya 

adalah sebuah peternakan ikan.  Hasil pendapatan dari peternakan ikan tidak sesuai 
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dengan yang diharapkan, sehingga membuat pengelola berpikir untuk mengembangkan 

kawasan peternakan ikan itu menjadi sebuah tempat kawasan wisata yang ekonomis. 

Pengelola ingin membuat wisatawan nyaman dan tidak terbebani oleh biaya tiket atau 

wahana yang mahal sehingga itu bisa menjadi nilai jual Taman Air Gunung Handeuleum.  

Pada tahun 2018 Taman Air Gunung Handeuleum mendirikan sebuah waterpark yang 

bersebelahan dengan Taman Air.  

 

Berikut ini adalah penjelasan dari hasil olah data oleh peneliti mengenai wisatawan, 

masyarakat, pengelola dan pemerintah setempat   

 

1. Wisatawan 

Gambaran umum yang diperoleh adalah wisatawan yang datang ke Taman Air 

Handeuleum didominasi oleh kalangan remaja, dewasa awal dan dewasa akhir. 

Berdasarkan jenis kelamin, wisatawan yang datang terdiri dari 57% perempuan dan 43% 

laki –laki dan pengunjung paling besar berpendidikan SD (73%) Pengunjung sebesar 70% 

memiliki pekerjaan sebagai pelajar. 

Wisatawan berharap agar Taman Air Gunung Handeuleum memperbaiki terutama 

aksesibilitas yang masih kurang memadai menjadi prioritas, selain itu penambahan 

atraksi, fasilitas dan variasi program-program di Taman Air Gunung Handeuleum juga 

perlu ditingkatkan. Adapun persepsi pengunjung terhadap Taman Air Gunung 

Handeuleum adalah bahwa tempat ini sangat tepat untuk rekreasi bersama keluarga, 

dijadikan kawasan ekowisata, sebagai sarana edukasi untuk para pelajar dan sebagai 

kawasan ruang terbuka hijau, dengan alasan suasana dan tempatnya sangat cocok untuk 

berkumpul bersama keluarga sambil belajar dan menikmati suasana di Taman Air 

Gunung Handeuleum.  

Berbagai motivasi wisatawan untuk datang ke Taman Air Gunung Handeuleum, terutama 

mereka datang untuk menikmati keindahan alam yang ada di sekitar. Selain itu motivasi 

mereka adalah karena TAGH merupakan sarana edukasi yang baik untuk anak-anak dan 

untuk menikmati fasilitas dan atraksi yang ada, sedangkan untuk para wisatawan masih 

ragu-ragu dengan pernyataan apakah mereka datang untuk mempelajari kebudayaan 

masyarakat sekitar. Karena memang wisatawan yang datang ke Taman Air Gunung 

Handeuleum hanya ingin sekedar berkumpul bersama keluarga atau kerabat dengan 
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menikmati keindahan alam sekitar yang ada, sementara kebudayaan sekitar yang masih 

belum menonjol. 

Dari hasil analisa saran atau preferensi wisatawan diurutkan dari yang paling perlu 

menjadi perhatian pengelola untuk lebih diperbaharui atau ditambahkan adalah (1) 

restoran, (2) transportasi, (3) mushola, (4) bungalow, (5) tempat bilas, (6) toilet umum, 

(7) toko souvenir, (8) tempat parkir dan (9) tempat sampah. Wisatawan berpendapat ATM 

center sudah cukup baik karena untuk biaya tiket masuk dan tiket wahana yang ada di 

Taman Air Gunung Handeuleum sangat ekonomis.  Dalam hal atraksi atau wahana untuk 

pengembangan kedepannya para wisatawan berpendapat bahwa atraksi atau kegiatan 

kerajinan tanah liat tidak perlu ditambahkan karena mayoritas wisatawan datang dengan 

tujuan untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat hanya untuk menghabiskan akhir 

pekan. Sedangkan atraksi lainnya seperti flying fox, waterboom, trampoline, kegiatan 

bersepeda, photo booth, wahana bermain anak, kegiatan memancing, kegiatan berkebun 

dan penangkaran hewan perlu ditambahkan.  

 

2. Masyarakat  

Hasil pengolahan data oleh peneliti menggambarkan bahwa masyarakat yang tinggal di 

sekitar Taman Air Handeuleum didominasi oleh kalangan remaja (30%), dewasa awal 

(27%) dan dewasa (23%), selebihnya adalah masyarakat dengan tingkat usia dewasa akhir 

dan lansia. Masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Air Gunung Handeuleum terdiri 

dari laki-laki sebesar 77% dan perempuan sebesar 23%. Sebanyak 47% masyarakat 

memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), 30% berpendidikan 

sekolah dasar (SD) dan sebesar 23% lulus sekolah menengah atas (SMA).  Pekerjaan 

masyarakat sekitar 34 % sebagai buruh, pedagang, ibu rumah tangga, petani dan sebagian 

Kecil saja bekerja sebagai karyawan swasta.   

Persepsi masyarakat terhadap Taman Air Gunung Handeuleum adalah positif dalam hal 

fungsi TAGH sebagai ruang terbuka hijau, sarana edukasi, mata pencaharian masyarakat 

dan terutama sebagai tempat rekreasi.  

Dari segi manfaat masyarakat setuju akan adanya taman ini terutama untuk memberikan 

lapangan pekerjaan untuk masyarakat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

pariwisata, memberikan citra dan image yang baik untuk desa sekitar, meningkatkan 

pendapatan masyarakat, dengan adanya Taman Air Gunung Handeuleum membantu 

memberikan citra image untuk desa yang ada di sekitar dan dengan adanya Taman Air 
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Gunung Handeuleum membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar tentang 

pariwisata. Karena dengan adanya Taman Air Gunung Handeuleum masyarakat sekitar 

terbantu dari segi ekonomi atau pendapatan.  

Harapan masyarakat terhadap pengelola Taman Air Gunung Handeuleum yang utama 

adalah agar dapat membantu meningkatkan lagi perekonomian masyarakat sekitar, 

pengelola diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut lagi tentang pariwisata, 

dapat membantu infrastruktur publik yang ada di sekitar. Karena sektor pariwisata sedang 

berkembang pesat saat ini di Indonesia dan profit yang di dapatkan cukup tinggi sehingga 

para masyarakat sekitar berharap bisa memahami lebih dalam lagi tentang pariwisata 

dengan bantuan dari pengelola Taman Air Gunung Handeuleum. 

Peneliti mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang masyarakat harapkan di Taman 

Air Gunung Handeuleum yang paling diminati adalah menjadi penjual souvenir, 

pemandu wisata dan penjual atau pemilik kedai makanan.  Masyarakat tidak terlalu 

berminat menjadi staff di Taman Air Gunung Handeuleum karena profit yang didapatkan 

lebih tinggi dengan menjadi penjual souvenir dan penjual atau pemilik kedai makanan.  

 

Masyarakat juga berharap akan adanya program pelatihan dari pengelola Taman Air 

Gunung Handeuleum yaitu seminar tentang pariwisata, kewirausahaan dan kerajinan 

tangan dibandingkan pelatihan memasak. Karena sebagian masyarakat sekitar masih 

belum cukup kompeten dalam bidang pariwisata, kewirausahaan dan kerajinan tangan 

sedangkan untuk pelatihan memasak masyarakat merasa cukup kompeten untuk 

memasak makanan khas karena sering dilakukan sehari-hari.   

Dalam hal operasional, masyarakat sekitar lebih banyak terlibat sebagai pekerja lepas di 

Taman Air Gunung Handeuleum dibandingkan sebagai pekerja tetap, pedagang atau 

petani, karena sebagai pekerja lepas masyarakat tidak terikat dan mereka bisa melakukan 

pekerjaan lainnya. 

 

3. Pengelola 

Kesiapan pengelola dalam pengembangan Taman Air Gunung Handeuleum dalam 

berbagai bidang adalah sebagai berikut:  

a. Sumber daya manusia sudah memadai, peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh 

pengelola dalam melindungi fasilitas atau atraksi yang ada sudah cukup baik 

b. Keuangan sudah terorganisir dengan cukup baik 
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c. Kegiatan promosi belum maksimal 

d. Variasi wahana atraksi dan fasilitas yang ada masih kurang memadai / belum cukup.  

e. Aksesibilitas untuk menuju Taman Air Gunung Handeuleum belum cukup memadai 

karena akses jalan yang dilalui bukan jalan milik pengelola. 

 

Pengelola didalam mendirikan atau mengembangkan Taman Air Gunung Handeuleum 

memiliki tujuan agar taman ini menjadi sarana edukasi wisata alam bagi wisatawan atau 

masyarakat sekitar yang datang; sebagai sarana pemberdayaan masyarakat sekitar, 

sebagai sarana rekreasi keluarga dan menjadi sarana untuk mencari keuntungan dengan 

memanfaatkan perkembangan pariwisata yang ada untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

Dalam pandangan pengelola Bapak Andi Nafsi, pemerintah seharusnya turut serta dalam 

membantu tempat-tempat wisata dalam hal pelebaran akses jalan untuk masuk menuju 

tempat wisata yang ada di desa-desa agar tempat wisata itu bisa menjadi lebih 

berkembang dan bermanfaat. 

 

4. Pemerintah Setempat 

Kepala desa setempat sangat mendukung Taman Air Gunung Handeuleum, karena 

adanya tempat ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan membantu 

perkembangan desa agar lebih maju. Kepala desa setempat belum dapat memberikan 

bantuan yang signifikan dalam pengembangan Taman Air Gunung Handeuleum 

khususnya dalam hal aksesibilitas, karena anggaran yang ada dimanfaatkan untuk 

mendahulukan prioritas atau kegiatan desa yang lebih penting. 

Strategi Pengembangan Taman Air Gunung Handeuleum 

 

Taman Air Gunung Handeuleum sebagai salah satu destinasi wisata buatan di daerah 

Kabupaten Bogor yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata yang patut dikunjungi 

di daerah Bogor Barat. Dengan adanya berbagai macam atraksi atau fasilitas yang dapat 

dinikmati oleh wisatawan dan suasana keindahan alam sekitar yang sejuk dan sangat 

indah membuat ini menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin berkumpul dan 

berbincang-bincang dengan keluarga atau kerabat terdekat mereka.  

Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang pesat serta 

munculnya destinasi wisata-wisata baru yang ada di daerah Kabupaten Bogor yang lebih 
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menarik, membuat Taman Air Gunung Handeuleum semakin redup, sehingga perlu 

dikembalikan eksistensinya karena keberadannya dalam membantu pemberdayaan 

masyarakat sekitar dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.  Oleh karena itu, 

masyarakat harus sadar akan potensi yang dimiliki oleh Taman Air Gunung Handeuleum 

dan ikut andil dalam pengembangan kawasan wisata dengan cara bekerja sama dengan 

pengelola untuk mengadakan pelatihan tentang kerajinan tangan, pelatihan 

kewirausahaan atau mengadakan seminar tentang pariwisata agar pikiran masyarakat 

lebih terbuka akan pariwisata dan dapat ikut berpartisipasi dalam memajukan kawasan 

wisata Taman Air Gunung Handeuleum agar dapat bersaing dan berkembang dengan 

lebih pesat. 

Peneliti akan akan menjabarkan runtutan pengembangan Taman Air Gunung 

Handeuleum, perumusan strategi meliputi pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi 

peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan 

tujuan jangka panjang, membangkitkan strategi alternative dan memilih strategi untuk 

mencapainya. 

 

1. Visi Dan Misi Taman Air Gunung Handeuleum 

Pengelola Taman Air Gunung Handeuleum memiliki visi yaitu “menjadikan Taman Air 

Gunung Handeuleum sebagai tujuan wisata yang dapat dinikmati oleh semua kalangan” 

dengan visi ini diharapkan semua kalangan baik dari wisatawan atau masyarakat sekitar 

dapat menikmati segala macam fasilitas dan atraksi yang ada di taman ini dengan harga 

yang sangat terjangkau. Prioritas kegiatan untuk mencapai visi tersebut antara lain: 

1. Menetapkan harga ekonomis baik untuk tiket masuk, wahana bermain maupun harga 

makanan dan minuman. 

2. Sosialisasi dan mengadakan pelatihan terkait usaha pengembangan Taman Air 

Gunung Handeuleum guna membuka pikiran dan meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan, keterampilan dan minat masyarakat maupun staff Taman Air Gunung 

Handeuleum. 

 

Tujuan jangka panjang Taman Air Gunung Handeuleum adalah agar dapat dinikmati oleh 

semua kalangan dan dapat membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan 

pendapatan ekonomi mereka. Pencarian strategi alternatif dan pemilihan strategi untuk 

mencapai tujuan dibuat berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan terhadap Taman Air 
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Gunung Handeuleum dan pemilihan strategi disesuaikan dengan melihat kompetensi atau 

kesiapan pengelola, dan bila strategi yang dijalankan tidak berjalan sesuai dengan 

semestinya maka beralih kepada strategi alternatif yang sudah dibuat agar dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien. 

Hasil Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) 

Faktor-faktor Strength, Weakness, Opportunities, Threat dianalisis melalui hasil 

observasi peneliti terhadap Taman Air Gunung Handeuleum yang dilakukan terhadap 

wisatawan, masyarakat dan pengelola. Hasil yang diperoleh adalah lima faktor IFAS 

(Internal Factor Analysis Summary) yang menjadi modal dalam pemberdayaan 

masyarakat sekitar.  Faktor EFAS (External Factor Analysis Summary) dihasilkan 

sebanyak lima pendekatan yang harus dilihat secara teliti agar aspek-aspek tersebut dapat 

berjalan beriringan yang dapat menekan dan mengatasi ancaman yang ada 

1. IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

STRENGHT (S) / KEKUATAN 

1. Keindahan alam yang terdapat disekitar Taman Air Gunung Handeuleum yang 

sangat indah. 

2. Jenis atraksi dan fasilitas yang ada di Taman Air Gunung Handeuleum yang 

beragam. 

3. Lokasi yang mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi. 

4. Harga yang ditetapkan Taman Air Gunung Handeuleum sangat ekonomis. 

5. Keramah tamahan pengelola dan masyarakat sekitar terhadap wisatawan yang 

datang. 

 

WEAKNESS (W) / KELEMAHAN  

1. Kondisi atraksi dan fasilitas yang kurang terawat dengan baik. 

2. Fasilitas pendukung seperti tempat pembelian souvenir yang belum tersedia. 

3. Jalan untuk menuju ke Taman Air Gunung Handeuleum yang tidak terlalu lebar dan 

butuh perbaikan. 

4. Promosi yang dilakukan masih belum terlalu maksimal.  

5. Kurangnya pemahaman para staff Taman Air Gunung Handeuleum tentang 

pariwisata khususnya pengembangan suatu tempat wisata. 
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2. EFAS (External Factor Analysis Summary) 

OPPORTUNITIES (O) / PELUANG 

1. Masih dapat untuk memperluas area wisata karena lahan disekitarnya masih sangat 

luas. 

2. Menambah variasi menu makanan di kedai makanan yang ada di Taman Air 

Gunung Handeulem. 

3. Membuat program-program edukasi atau promo-promo yang dapat menarik minat 

wisatawan. 

4. Menyediakan transportasi khusus untuk menuju ke Taman Air Gunung 

Handeuleum 

5. Memberdayakan masyarakat sekitar kawasan Taman Air Gunung Handeuleum 

 

THREAT (T) / ANCAMAN 

1. Berkembangnya tempat wisata-wisata baru yang lebih menarik. 

2. Akses jalan yang bukan merupakan kepunyaan Taman Air Gunung Handeuleum 

itu sendiri. 

3. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang pariwisata. 

4. Kurangnya alat transportasi umum untuk menuju kesana. 

5. Promosi yang dilakukan pesaing-pesaing yang lebih maksimal. 

 

Dari data IFAS dan EFAS yang telah diolah diperoleh nilai dimana faktor IFAS lebih 

memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan EFAS artinya didalam pengembangan 

Taman Air Gunung Handeuleum harus memprioritaskan pemanfaatan faktor internal dari 

temat wisata itu sendiri. Namun tetap saja faktor EFAS juga harus diperhatikan untuk 

menyeimbangkan strategi yang ada. 

Kuadran analisis SWOT dicantumkan nilai 1.30 untuk nilai IFAS dan nilai 1.20 untuk 

nilai EFAS yang diketahui berada di kuadran 1 yaitu mendukung strategi agresif. Oleh 

karena itu, pengelola sebaiknya mendukung strategi agresif dengan mengoptimalkan 

kekuatan dan memanfaatkan peluang yang dapat mendukung kekuatan Taman Air 

Gunung Handeuleum. 

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 
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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 

maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan (David Fred. R, 

2008:8). Berikut ini daftar strategi yang dapat dipakai oleh pengelola:  

  

 

 

 

 Mendukung Strategi  Mendukung Strategi 

  Turn Around   Agresif 

  

      1,30 ; 1,20 

 

 

  Mendukung Strategi  Mendukung Strategi 

  Defensif   Diversifikasi 

 

 

 

 

Gambar : Matriks SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) 

1. Strategi SO 

a. Memperluas area taman dan diimbangi dengan penambahan atraksi atau fasilitas 

lain yang belum ada di Taman Air Gunung Handeuleum agar menarik. 

b. Penyediaan transportasi khusus menuju lokasi taman atau dengan cara bekerja sama 

dengan supir angkutan umum dengan harga yang ekonomis. 

c. Memanfaatkan keindahan alam disekitar sebagai daya tarik dengan membuat event 

atau program yang berkaitan atau membuat promo untuk menikmati berbagai 

macam fasilitas dan atraksi yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar 

untuk ikut andil dalam program atau event yang akan dibuat. 

 

Berbagai 

Peluang 

Kekuatan 

Internal 

Kelemahan 

Internal 

Berbagai 

Ancaman 
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2. Strategi WO 

a. Memaksimalkan promosi yang dilakukan dengan menghadirkan program dan 

promo yang menarik minat wisatawan. 

b. Dengan adanya area yang masih dapat diperluas, bisa juga diimbangi dengan 

penambahan fasilitas-fasilitas seperti toko souvenir atau kerajinan tangan. 

c. Sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh staff dan masyarakat sekitar serta 

membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan tempat 

wisata. 

3. Strategi ST 

a. Memanfaatkan harga tiket masuk atau wahana yang ekonomis dan pemandangan 

sekitar Taman Air Gunung Handeuleum untuk melakukan promosi. 

b. Menambahkan atraksi-atraksi yang belum ada di tempat wisata lain atau yang 

belum terdapat di Taman Air Gunung Handeuleum dengan harga yang ekonomis 

agar promosi yang dilakukan dapat maksimal 

c. Bekerja sama dengan petinggi masyarakat sekitar dan supir angkutan umum terkait 

akses jalan dan transportasi. 

4. Strategi WT 

a. Mengadakan seminar atau pelatihan tentang pariwisata dan pengembangannya 

untuk staff dan masyarakat sekitar Taman Air Gunung Handeuleum.  

b. Meminta bantuan pemerintah atau bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk 

memperbaiki infrastruktur sekitar terutama akses jalan menuju Taman Air Gunung 

Handeuleum. 

c. Membenahi wahana dan fasilitas yang ada agar bisa berjalan dengan maksimal 

sehingga promosi yang dapat dilakukan bisa maksimal. 

 

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam perumusan strategi pengembangan 

suatu kawasan wisata karena tujuan sebagai arahan atau prioritas terhadap yang dilakukan 

pengelola sehingga dapat menjadi motivasi bagi berbagai pihak yang menjalankannya. 

Tujuan jangka panjang adalah hal spesifik yang ingin dicapai atau diinginkan selama 

lebih dari 1 tahun, berikut adalah tujuan jangka panjang Taman Air Gunung Handeuleum 

yang ingin tercapai: 

1. Memiliki akses jalan sendiri untuk menuju ke Taman Air Gunung Handeuleum. 
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2. Menjadikan Taman Air Gunung Handeuleum sebagai destinasi favorit yang ada di 

daerah Kabupaten Bogor khususnya Bogor Barat. 

3. Dapat meningkatkan atau mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar 

dan berbagai pihak yang terkait didalamnya. 

 

Alternatif strategi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai-nilai dalam faktor SWOT 

yang saling berkaitan untuk kemudian ditentukanlah skala prioritasnya atau ranking. 

Hasil yang didapatkan dengan penjumlahan kemudian dijadikan patokan dalam 

melakukan kegiatan pemberdayaan dengan tujuan untuk meminimalisir kelemahan dan 

mengatasi ancaman yang ada. 

Berdasarkan jumlah skor dari nilai setiap alternatif strategi yang telah dihitung, maka 

urutan yang dapat dijadikan sebagai rencana strategi pengembangan Taman Air Gunung 

Handeuleum adalah sebagai berikut : 

1. Memanfaatkan keindahan alam disekitar sebagai daya tarik dengan membuat event 

atau program yang berkaitan atau membuat promo untuk menikmati berbagai 

macam fasilitas dan atraksi yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar 

untuk ikut andil dalam program atau event yang dibuat. 

2. Dengan lokasi yang mudah dijangkau dan harga yang ekonomis Taman Air Gunung 

Handeuleum dapat menyediakan transportasi khusus untuk menuju ke lokasi atau 

dengan bekerja sama dengan supir angkutan umum.  

3. Dengan area yang masih dapat diperluas lagi hal itu pun dapat diimbangi dengan 

penambahan atraksi atau fasilitas lain yang belum ada di Taman Air Gunung 

Handeuleum agar menarik. 

4. Memanfaatkan harga tiket masuk atau wahana yang ekonomis dan pemandangan 

sekitar Taman Air Gunung Handeuleum untuk melakukan promosi. 

5. Sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh staff atau masyarakat sekitar serta 

membangun kerjasama dengan pihak-piihak terkait untuk pengembangan tempat 

wisata. 

6. Menambahkan atraksi-atraksi yang belum terdapat di tempat wisata lain atau yang 

belum terdapat di Taman Air Gunung Handeuleum dengan harga yang ekonomis 

agar promosi yang dilakukan dapat maksimal. 

7. Memaksimalkan promosi yang dilakukan dengan menghadirkan program dan 

promo untuk menarik minat wisatawan. 
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8. Dengan area yang masih dapat diperluas lagi hal itu pun bisa diimbangi dengan 

menambah fasilitas-fasilitas seperti tempat penjualan souvenir atau kerajinan 

tangan. 

9. Bekerja sama dengan petinggi masyarakat sekitar dan supir angkutan umum terkait 

akses jalan dan transportasi. 

10. Mengadakan seminar atau pelatihan tentang pariwisata atau pengembangan 

pariwisata kepada staff dan masyarakat sekitar Taman Air Gunung Handeuleum  

11. Meminta bantuan pemerintah atau bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk 

memperbaiki infrastruktur sekitar terutama akses jalan menuju Taman Air Gunung 

Handeuleum. 

12. Membenahi kondisi atraksi dan fasilitas yang ada agar bisa berjalan dengan 

maksimal sehingga promosi yang dapat dilakukan bisa maksimal. 

 

Berbagai strategi yang telah dibuat diatas pada dasarnya diharapkan dapat terwujud demi 

meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemilihan strategi yang 

akan dilakukan oleh pihak pengelola dapat diseleksi dengan menyesuaikan pada 

anggaran, tenaga, waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh pengelola itu sendiri. 

Pemilihan strategi secara selektif juga dapat mempermudah pengelola dalam 

mengimplementasikan strategi yang dipilih tanpa harus merasa kesulitan atau terbebani 

oleh strategi yang tersedia, untuk itu penentuan sumber daya dalam 

mengimplementasikan strategi dianggap sangat penting sehingga pemanfaatannya dapat 

tepat sasaran dan lebih terarah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Taman Air Gunung Handeuleum dapat dijadikan suatu destinasi tempat wisata favorit 

bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Bogor. Pengembangan Taman Air Gunung 

Handeuleum dapat dilakukan dengan strategi agresif melalui kegiatan pengembangan 

fasilitas, pengembangan atraksi, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan 

aksesibilitas untuk menuju kesana dan peningkatan promosi dan pemasaran yang lebih 

dimaksimalkan. Hal ini merujuk pada hasil analisis SWOT yang mendapatkan nilai 1.30 

untuk nilai (IFAS) dan nilai 1.20 untuk nilai (EFAS) yang berada pada kuadran 1 maka 

dari itu Taman Air Gunung Handeuleum berpotensi untuk menjadi salah satu destinasi 
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favorit yang ada di daerah Kabupaten Bogor dan didasari oleh hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Hasil observasi dan wawancara peneliti kepada kepala desa, tokoh masyarakat dan 

pengelola Taman Air Gunung Handeuleum didapatkan bahwa strategi yang sudah 

berjalan saat ini lebih memfokuskan kepada sektor promosi seperti promosi via media 

sosial dan website. Namun masih belum maksimal untuk meningkatkan tingkat 

kunjungan wisatawan ke Taman Air Gunung Handeuleum. Hal tersebut dikarenakan 

kondisi jalan untuk menuju kesana masih perlu perbaikan dan fasilitas yang masih 

belum memadai. Kepala desa setempat pun tidak dapat memberikan banyak bantuan 

karena masih banyak hal lain yang lebih utama dan anggaran yang terbatas. 

Masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya Taman Air Gunung Handeuleum 

karena membuka lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha yang besar. 

2. Dari hasil observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada wisatawan, 

masyarakat dan pengelola didapatkan hasil dengan menggunakan matriks SWOT yang 

angkanya didapat dari perhitungan IFAS dan EFAS maka dibuatlah 12 poin alternatif 

strategi lalu dilakukan penghitungan dan didapatkan prioritas alternatif strategi yang 

tertinggi adalah menggunakan keindahan alam disekitar sebagai daya tarik dengan 

membuat event atau program yang berkaitan atau membuat promo dengan 

memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut andil dalam program atau event yang 

akan dibuat. 

 

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah kiranya ada dukungan dari pemerintah 

terhadap suatu objek wisata alam atau buatan yang memberdayakan masyarakat sekitar 

untuk dapat meningkatkan kehidupan ekonomi mereka baik berupa pendanaan, perizinan, 

kemudahan aksesibilitas, pelatihan dan sosialisasi baik kepada masyarakat sekitar 

kawasan wisata dan staff atau pengelola tempat wisata. Dan juga saran bagi pengelola 

agar semakin aktif dalam memberikan pemahaman atau pelatihan terhadap masyarakat 

sekitar agar masyarakat mau ikut turut serta dalam membantu pengembangan Taman Air 

Gunung Handeuleum. 
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ABSTRACT 

 

Indonesia is one of the countries that has the largest biodiversity in the world. Among the 

biodiversity are agriculture plants that produce spices or herbal plants. One of the herbal 

products are produced from Indonesia spices is The Bandrek drink which has been known 

from generation to generation by Indonesian people, especially in the West Java region 

as natural traditional drink without preservatives with a distinctive taste and aroma. The 

purpose of this paper is to descrice the potential of the bandrek drink as a hotel 

complementary facility in Bogor City. The method used in this paper is literature study. 

The results showed that several spices or herbal plants are used to produce bandrek were 

piper retrofractum, black pepper, white pepper, cardamom, cumin, clove, palm sugar, 

ginger and other spice mixtures that were consumed to maintain stamina and prevent 

various diseases. The use of bandrek as a hotel complementary facility will be a special 

attraction as a promotion contents for hotels to offer their products to tourists and attract 

tourist to stay at their hotels. For Small and Micro Industries, the use of bandrek as a 

hotel complementary facility will increase their income and welfare, expand employment 

 

Keywords: Bandrek, herbs, hotel compliment 

 

 

ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang 

terbesar di dunia. Di antara keanekaragaman hayati tersebut  terdapat tanaman pertanian 

penghasil rempah-rempah atau tanaman obat. Salah satu produk herbal yang dihasilkan 

dari ramuan rempah-rempah Indonesia adalah minuman bandrek yang sudah dikenal 

secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia terutama di wilayah Jawa Barat sebagai 

minuman tradisional alami tanpa bahan pengawet dengan rasa dan aroma yang khas. 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan potensi minuman bandrek 

sebagai fasilitas komplimen hotel di Kota Bogor. Metode yang digunakan pada penulisan 

ini adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan beberapa rempah atau tanaman 

obat yang digunakan dalam pembuatan bandrek adalah cabe jawa, lada hitam, lada putih, 

kapulaga, jinten, cengkeh, gula palem dan jahe dan campuran rempah lainnya berkhasiat 

untuk menjaga stamina tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Penggunaan bandrek 

sebagai fasilitas komplimen hotel akan menjadi daya tarik tersendiri sebagai bahan 
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promosi hotel untuk menawarkan produknya ke para wisatawan dan menarik para 

wisatawan untuk menginap di hotel mereka. Bagi pelaku UMKM penggunaan bandrek 

sebagai fasilitas komplimen hotel akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

pelaku UMKM serta memperluas lapangan kerja. 

 

Kata kunci: bandrek, herbal, komplimen hotel 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati 

yang terbesar di dunia. Di antara keanekaragaman hayati tersebut  terdapat tanaman 

pertanian penghasil rempah-rempah atau tanaman obat. Tanaman obat yang telah 

diketahui memiliki khasiat ada sekitar 940 jenis, sedangkan dari jumlah tersebut yang 

sudah oleh industri jamu atau herbal baru sekitat 250 jenis (Suharmiati, 2007). Rempah-

rempah yang ada di Indonesia sudah terkenal di dunia memiliki kualitas yang baik. 

Produk rempah-rempah ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan baku 

bumbu masakan, jamu tradisional, obat dan kosmetik. Dari perdagangan ekspor, rempah-

rempah Indonesia memberikan kontribusi sekitar 23,70% dari total ekspor dunia dengan 

nilai devisa sekitar Rp 1,3 Triliun per tahun dari perdagangan komoditi rempah utama 

seperti lada, pala, vanili, kayu manis dan cengkeh.  

Salah satu produk herbal yang dihasilkan dari ramuan rempah-rempah Indonesia 

adalah minuman bandrek yang sudah dikenal secara turun temurun oleh masyarakat 

Indonesia terutama di wilayah Jawa Barat yang dikenal dengan masyarakat Sunda sebagai 

minuman tradisional. Minuman Bandrek ini terbuat dari ramuan rempah alami tanpa 

bahan pengawet dengan rasa dan aroma yang khas. Di tengah gempuran minuman 

kekinian, bandrek kembali populer sebagai minuman warisan leluhur sebagai minuman 

sehat yang memiliki berbagai khasiat. Menurut Hambali (2005), produk herbal adalah 

produk yang berasal dari tanaman herbal dengan kandungan khasiat tertentu dalam 

membantu pengobatan suatu penyakit sekaligus penyegar tubuh. 

Penggunaan tanaman herbal sebagai pangan suplemen alternatif yang 

mengandung khasiat semakin meningkat karena dirasakan sebagai produk yang aman 

dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping karena sifatnya alami. Menurut BPPT 

(2006), terdapat beberapa hal yang menyebabkan produk herbal lebih disukai, di 

antaranya adalah produk ini diyakini lebih aman, dapat dipergunakan untuk seluruh 
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keluarga, sejalan dengan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat seperti halnya jamu-

jamuan serta khasiatnya yang dikenal cukup manjur dengan harga terjangkau. 

Pada tahun 2018 kontribusi obat herbal yang mencapai 23,70% yaitu sekitar Rp 

7,2 Triliun Pada tahun 2019 KADIN menargetkan potensi volume pasar herbal 

mengalami pertumbuhan sebesar 6%. Menurut Sumaryono (2005), pada tahun 2004 

jumlah industri herbal di Indonesia adalah 1166 industri yang terdiri dari 1037 merupakan 

industri kecil dan rumah tangga Pada tahun 2018 UMKM industri jamu dan obat 

tradisional meningkat menjadi 1247 industri. Dengan adanya kecenderungan masyarakat 

terutama kalangan menengah ke atas untuk mulai mengkonsumsi makanan dan minuman 

sehat alami, ini akan menjadi peluang bagi perkembangan usaha bandrek yang banyak 

diproduksi oleh UMKM. Peningkatan penjualan bandrek ini tentu akan memberikan 

pengaruh pada peningkatan penghasilan pelaku usaha UMKM yang secara tidak langsung 

akan meningkatkan lapangan kerja dan akan mengurangi tingkat pengangguran. 

Salah satu cara cepat meningkatkan penjualan bandrek adalah melalui dunia 

pariwisata dengan bekerjasama dengan pelaku usaha perhotelan dan restoran. Sebagai 

minuman tradisional khas masyarakat Sunda, ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi 

usaha perhotelan dan restoran untuk menarik pengunjung. Berdasarkan data BPS tahun 

2018 Kota Bogor sendiri memiliki sekitar78 hotel  dengan jumlah kamar 4612 ruangan. 

Sedangkan jumlah pengunjung wiasatawan asing dan nusantara pada tahun 2018 

berjumlah 212.269 orang dan  4.313.342 orang. Hal ini tentu menjadi peluang untuk 

memperkenalkan minuman bandrek kepada wisatawan lokal, nasional dan asing yang 

pada akhirnya meningkatkan perkembangan usaha bandrek di Kota Bogor. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan potensi 

minuman bandrek sebagai fasilitas komplimen hotel di Kota Bogor. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah studi literatur  terkait dengan potensi 

minuman bandrek sebagai fasilitas komplimen hotel untuk meningkatkan stamina 

pengunjung. Studi literatur ini digunakan untuk mengetahui berbagai rempah yang 

terkandung dalam minuman bandrek yang dapat meningkatkan stamina bagi pengunjung 

hotel. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Minuman Bandrek sebagai Minuman Tradisional Berkhasiat 

 Minuman tradisional Indonesia merupakan minuman yang mengandung rempah-

rempah atau tanaman obat yang memiliki khasiat kesehatan bagi tubuh manusia. 

Beberapa khasiat minuman tradisional seperti mencegah flu,  masuk angin, batuk, 

rematik, menghangatkan badan dan meningkatkan stamina. Beberapa minuman 

tradisional Indonesia yang berkhasiat antara lain bandrek, beras kencur, kunyit asam, 

sekoteng, bajigur, wedang jahe, wedang uwuh dan lainnya. 

 Bandrek sebagai salah satu minuman tradisional yang berasal dari Jawa Barat 

rata-rata terbuat dari campuran cabe jawa, lada hitam, lada putih, kapulaga, jinten, 

cengkeh, gula palem, jahe dan campuran rempah lainnya. Minuman bandrek dapat 

dikategorikan sebagai minuman sebagai pangan fungsional (food suplement) yang 

mengandung bahan bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan.  

 

Pangan Fungsional 

 Produk pangan fungsional merupakan produk yang mengandung nilai gizi dan 

citarasa yang layak dikonsumsi manusia setiap hari sebagai bagian dari diet dan mampu 

memberikan manfaat khusus bagi metabolisme tubuh. Menurut Badan BPOM, definisi 

pangan fungsional adalah pangan yang secara alamiah maupun yang telah diproses, 

mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap 

memiliki fungsi-fungsi tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan serta dikonsumsi sebagai 

layaknya makanan atau minuman. Pangan fungsional juga mempunyai karakteristik 

sensorik berupa penampakan, warna, tekstur, dan citarasa yang dapat diterima konsumen 

dan tidak memberikan kontraindikasi dan tidak memberikan efek samping pada jumlah 

penggunaan yang dianjurkan terhadap metabolisme zat gizi lainnya. 

 Permintaan akan pangan fungsional terus melakukan peningkatan seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pangan yang baik bagi kesehatan tubuh. Di 

samping itu masyarakat juga percaya bahwa beberapa pangan fungsional ini dapat 

membantu dan mencegah suatu penyakit. Beberapa penelitian juga telah memberikan 

bukti bahwa sebagian besar pangan tradisional khas Indonesia bermanfaat untuk 

peningkatan kesehatan dan pengobatan. 
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Manfaat Rempah yang Terkandung di Bandrek 

 Beberapa rempah atau tanaman obat yang digunakan dalam pembuatan bandrek 

adalah cabe jawa, lada hitam, lada putih, kapulaga, jinten, cengkeh, gula palem dan jahe. 

Berdasarkan penelitian ilmiah rempah-rempah tersebut terbukti memiliki khasiat bagi 

kesehatan. 

 Cabe jawa (piper retrofractum) banyak dibudidayakan di pulau jawa yang 

dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Cabe jawa mengandung senyawa piperine, minyak 

atsiri, sesamin, benzene dan palmitic ascid yang bermanfaat di bidang kesehatan untuk 

mengobati berbagai penyakit seperti deman, beri-beri, anemia, sakit gigi, sakit kepala, 

flu, sakit pinggang, mual, diare, sistem pernafasan, rematik, peredaran darah, stoke, 

lemah syahwat dan khasiat lainnya. 

 Lada hitam (piper nigrum) merupakan sumber magnesium, vitamin K, zat besi 

dan senyawa piperin yang bermanfaat untuk membantu meringankan sakit otot, masalah 

pencernaan dan radang sendi. Lada hitam juga memiliki sifat antibakteri, antioksidan, 

penambah kekebalan tubuh,  dan penurun demam. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa lada hitam memiliki efek positif pada enzim pankreas, memiliki sifat karminatif 

dan membantu meringankan gas lambung. 

 Lada putih mengandung senyawa piperin, capcaisin, kalsium, zat besi, kalium dan 

vitamin C yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa khasiat lada putih bagi kesehatan 

adalah melegakan tengorokan, membantu mencegah kanker, menurunkan gula darah, 

meredakan radang sendi, menurunkan kolesterol dan mencegah gangguan lambung. 

 Kapulaga mengandung minyak atsiri dan mineral mangan, kalsium dan kalium. 

Selain itu kapulaga kaya dengan senyawa antiinflasi yang dapat melawan peradangan. 

Sehingga kapulaga banyak dimanfaatkan untuk bahan baku suplemen herbal. Beberapa 

khasiat kapulaga untuk kesehatan adalah menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit 

kronis, mengatasi masalah pencernaan, mengobati infeksi bakteri dan khasiat lainnya. 

Jinten mengandung sedikitnya sembilan asam amino esensial, arginine, serat 

kasar, protein, zat besi, kalsium, magnesium, niasin, potasium, selenium, seng, minyak 

atsiri, interferon, Omega 3, Omega 6, Omega 9, sapion, saponin (anti racun), sterol 

(sebagai sintesa dan bioaktifitas hormon), nigellone, multivitamin (A, B1, B2, B6, C dan 

E). Beberapa khasiat Jinten untuk kesehatan adalah sebagai antibakteri, antioksidan, anti 

peradangan, anti kanker, anti tumor, antihistamin (mengobati alergi debu, serbuk dan 

asma), menghambat produksi aflatoxin, penurun tekanan darah (Anurogo, 2019). 
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Cengkeh (Syzygium aromaticum) mengandung kalium, vitamin A, Vitamin C, 

Vitamin E, kalsium, magnesium, Seng, folat, antioksidan sehingga berkhasiat untuk 

menunjang kesehatan tubuh. Beberapa manfaat cengkeh adalah membantu mengatasi 

ejakulasi dini, menurunkan kadar gula darah, memperlancar pencernaan, meningkatkan 

funsi hati, menurunkan kadar kolesterol, mengatasi batuk dahak, meredam nyeri sendi, 

mengatasi nyeri tenggorokan, meredakan stres, menghilangkan jerawat dan khasiat 

lainnya. 

Jahe mengandung minyak atsiri,  vitamin A, vitamin B, vitamin C, lemak, protein, 

pati, asam organik, dammar, zingeron, sineol dan oleoresin. Beberapa khasiat jahe adalah 

obat rematik, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi mual dan muntah, mengobati 

batuk kering, menurunkan kolesterol dan khasiat lainnya. 

Gula Palem (aren) mengandung sukrosa hingga 70% dan gula invert (campuran 

glukosa dan fruktosa) sekitar 10%. Selain gula palem mengandung protein, mineral 

fosfor, tembaga, kalsium, kalium, magnesium, natrium, zat besi, seng, dan mangan dalam 

jumlah sedikit. Beberapa khasiat gula palem untuk kesehatan adalah mencegah 

munculnya anemia, meningkatkan kesehatan pencernaan, baik untuk penderita diabetes 

karena memiliki indeks glikemik rendah, dan meningkatkan kekebalan tubuh. 

 

Potensi Bandrek sebagai fasilitas Komplimen Hotel di Kota Bogor 

 Kota Bogor merupakan salah satu kota tujuan wisata di Indonesia yang didukung 

dengan panorama alam perbukitan sehingga menjadi destinasi wisata alam bagi 

masyarakat lokal, nusantara dan asing. Ini dibuktikan dengan tingkat kunjungan 

wisatawan asing dan nusantara sebanyak 4.525.611 orang pada tahun 2018 (BPS, 2019). 

Dengan curah hujan yang cukup tinggi, suhu di Bogor pada malam hari cukup dingin. Ini 

menjadi salah satu alasan konsumen membutuh minuman untuk menghangatkan tubuh 

dan menjaga kesehatan selama melakukan perjalanan wisata di Bogor. Menurut Wasini 

(2009) wisatawan mengkonsumsi minuman bandrek untuk menghangatkan badan dan 

mengobati masuk angin. Ini menjadi peluang bagi bandrek produksi UMKM Bogor untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan Bogor akan minuman penghangat tubuh. Dari sisi pihak 

perhotelan ini menjadi daya tarik sendiri bagi mereka sebagai bahan promosi untuk 

menawarkan produknya dan menarik para wisatawan untuk menginap di tempat merek 

dengan memberikan bandrek sebagai fasilitas komplimen hotel. 
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 Apabila setiap wisatawan datang ke Bogor dan diasumsikan menginap di hotel 

serta diberikan komplimen minuman bandrek 1 sachet per orang, maka dalam setahun 

konsumsi bandrek di Bogor mencapai sekitar 4,5 juta sachet. Dengan asumsi harga 

bandrek rata-rata Rp 2 ribu per sachet maka potensi pendapatan industri UMKM 

penghasil bandrek sebesar Rp 9 Milyar per tahun di Bogor hanya dari saluran penjualan 

melalui perhotelan. Hal ini tentuk akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha 

UMKM, memperluas lapangan kerja dan  pada akhirnya mengurangi tingkat 

pengangguran di Kota Bogor. 

 

KESIMPULAN 

 

Bandrek sebagai salah satu minuman tradisional yang berasal dari Jawa Barat 

yang  rata-rata terbuat dari campuran cabe jawa, lada hitam, lada putih, kapulaga, jinten, 

cengkeh, gula palem, jahe dan campuran rempah lainnya berkhasiat untuk menjaga 

stamina tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Penggunaan bandrek sebagai fasilitas 

komplimen hotel akan menjadi daya tarik tersendiri sebagai bahan promosi hotel untuk 

menawarkan produknya ke para wisatawan dan menarik para wisatawan untuk menginap 

di hotel mereka. Bagi pelaku UMKM penggunaan bandrek sebagai fasilitas komplimen 

hotel akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku UMKM serta memperluas 

lapangan kerja. 
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ABSTRAK 

MieNampol merupakan salah satu cafe yang cukup terkenal di Bogor yang sudah 

beroperasi selama 7 tahun masih tetap bertahan hingga kini karena cita rasanya yang enak. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas produk mienampol yang 

disajikan mienampol Bogor berdasarkan faktor pengaruh kualitas produk dari teori yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang dilaksanakan melalui  

pengumpulan data dilapangan dengan mengunakan data primer dengan kuesioner. 

Banyak sampel yang diteliti berjumlah 100 responden dan diolah menggunakan 

Microsoft Excel 2010. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hasil 

olah data kuesioner  mengenai analisa kualitas produk mienampol didapatkan nilai rata-

rata sebesar 3,99 yang masuk kedalam kategori setuju. Sedangkan rata-rata per indikator 

terbesar pada dimensi aroma dengan nilai 4,31 yang masuk dalam kategori setuju, dan 

nilai rata-rata terendah terdapat pada dimensi bentuk dengan nilai 3,41 yang masuk dalam 

kategori ragu-ragu. 

 

Kata Kunci: Kualitas Produk, MieNampol 

 

PENDAHULUAN 

 

Berkembangnya pariwisata di Bogor setiap tahunnya mengalami peningkatan 

terhadap jumlah pengunjung wisatawan sejak tahun 2014. Untuk sektor pariwisata 

menyumbangkan 28 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2017 sebesar 

Rp. 712 miliar yang diperoleh dari pajak hotel, restoran dan rumah makan (Bisnis wisata, 

2016). Meningkatnya wisatawan ke kota Bogor, melalui sektor wisata kuliner menjadi 

salah satu penyumbang terbesar bagi daya tarik wisata ditandai dengan banyaknya 

restoran. Mulai dari restoran tradisional seperti restoran sunda hingga restoran yang 

menyediakan makanan asing.  

MieNampol adalah salah satu  cafe  di Bogor yang terletak di  Jl. Dr. Sumeru No. 

104, Bogor Barat,  yang telah beroperasi selama 7 tahun. Memiliki beberapa variasi menu 

diantaranya ada pisang dekil, ceker, pangsit, mienampol, dan aneka minuman. Menu  

favorit itu sendiri adalah mienampol dengan berbagai level pedas. Mi yang digunakan 
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pada umumnya indomie rebus atau goreng yang ditambah sayuran, sambal dan toping 

lain  seperti bakso,  telur,  sea  food, ceker dan pangsit. Pengunjung MieNampol dalam 

sehari berkisar 250  –  350 pengunjung. Kualitas produk yang dihasilkan di MieNampol 

berpengaruh besar terhadap konsumen, mulai dari tanggapan terhadap warna, 

penampilan, tekstur, rasa, aroma, tingkat kematangan, temperatur, bentuk, dan porsi. 

Kualitas produk yang baik akan membuat konsumen merasa puas terhadap apa yang 

dibayarkan dengan kualitas kulinernya.  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah kualitas produk mie yang diproduksi 

MieNampol Bogor. Sedangkan perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan pada 

bagaimana kualitas produk MieNampol di MieNampol Bogor? Tujuan yang diharapkan 

dari penelitian ini secara teoritis sebagai saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemilik 

perusahaan mengenai  Kualitas Produk  mie di MieNampol Bogor. Sedangkan tujuan 

secara praktis diharapkan peningkatan Kualitas Produk mie di MieNampol Bogor dan 

tanggapan konsumen di MieNampol Bogor. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan 

menjadi acuan dalam proses peningkatan kepuasan konsumen terhadap  Kualitas Produk  

mie di MieNampol Bogor. 

 

LANDASAN TEORI 

 

Menurut Mary B.Gregoire (2010, p. 11) mengemukakan berdasar tujuan restoran 

dibagi menjadi dua pengertian yaitu Onsite foodservice  yang secara operasional menjual 

makanan hanya untuk mendukung aktifitas utama dan biasanya tergolong  non-profit, 

sedangkan  commercial foodservice  secara operasional menjual makanan adalah prioritas 

utama dan keuntungan yang diinginkan. Menurut Budiningsih (2009:51) cafe atau cape 

adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel. Cafe memiliki pilihan makanan yang 

sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia 

minuman sejenis bir, soft drink, teh, kopi, rokok, cake, cemilan, dan lain-lain.  

Kualitas menurut W.Edwards Deming, Philip B. Crosby dan Joseph M.Juran 

(Zulian Yamit,  2010) dalam Tugas Akhir Analisis Kualitas Produk Pizza Vegeallergic 

di Tier Siera Resto Bogor(Stefanus Bima Saktianto 2017), bahwa kualitas merupakan 

suatu kebutuhan konsumen yang harus dibeli, namun memenuhi atau melebihi spesifikasi 

atau harapan dari konsumen tersebut.   
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Pengertian produk (product) menurut Kotler (2009) adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk sendiri terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Atribut Produk, menurut Kotler & Armstrong (2015: 253-254) berdasarkan 

karakteristik atribut yaitu Product Quality (Kualitas Produk), Produk Features (Fitur 

Produk) dan Product Style and Desain (Gaya dan Desain Produk).  

2. Tingkatan Produk, Menurut Kotler dan Keller (2016:390) produk memiliki 5 

tingkatan, diantaranya Core Benefit, Basic Product, Expected Product, Augmented 

Product dan Potential Product 

3. Klasifikasi Produk, menurut Kotler dan Keller (2016: 391), klasifikasi produk 

diataranya berdasarkan daya tahannya (Nondurable goods dan Durable goods), 

berdasarkan kegunaannya (Consumers Goods dan Industrial Goods). 

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk dalam memenuhi keinginan 

konsumen. Keinginan konsumen tersebut diantaranya daya tahan produk, keandalan 

produk, kemudahan pemakaian, serta atribut bernilai lainnya yang bebas dari kekurangan 

dan kerusakan (Kotler dan Keller (2016:156) dan Kotler dan Armstrong (2015:253)). 

Menurut David Garvin dalam buku Fandy Tjiptono (2016:134) kualitas produk memiliki 

delapan dimensi yaitu Performance, Features, Reliability, Confermance to 

Specifications, Durability, Serviceability, Esthetics dan Perceived Quality.  

Menurut West, Wood dan Harger, dalam Margaretha dan Edwin (2012 : 1) secara 

garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas makanan adalah warna, 

penampilan, tekstur, rasa, aroma, tingkat kematangan, temperatur, bentuk dan porsi.  

Mie merupakan produk makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat 

Indonesia. Definisi mie adalah produk makanan yang dibuat dari tepung gandum atau 

tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan 

makanan yang diijinkan, bentuk khas mie dan siap dihidangkan setelah dimasak (SNI, 

2015). Terdapat berbagai macam jenis mie menurut prosess pengolahannya yaitu Mie 

basah mentah, Mie basah matang, Mie kering dan Mie instan.  

Pentingnya kualitas makanan sangat memperngaruhi penghasilan atau peningkatan 

keuntungan dari sebuah bisnis dibidang kuliner, karena keberhasilan sebuah bisnis dapat 

dilihat dari sebuah kualitas makanan yang baik. Berikut ini adalah kerangka konseptual 

dari penelitian ini : 
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Sumber : West, Wood dan Harger, dalam Margaretha dan Edwin (2012 : 1) 

Gambar 1 Kerangka Konseptual 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Metode Penelitian  

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang berlandaskan 

pada filsafah  positivisme,  digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data mengunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 

2012:13). Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran dan keterangan mengenai respon konsumen terhadap Kualitas Produk 

MieNampol Bogor.  

Teknik Pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Angket dan Tinjauan 

pustaka  

Jenis dan Sumber data 

Menurut Sugiyono (2010:15) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur 

atau dihitung secara langsung. Dapat berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan 

MieNampol 
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dengan bilangan atau angka. Sumber data diperoleh melalui dua cara yaitu melalui data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden melalui observasi dan kuesioner sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui media atau sumber lain (buku, internet, dan jurnal).  

Populasi dan Sample 

Populasi dapat diartikan sebagai jumlah dari keseluruhan obyek yang ingin diteliti 

karakteristiknya, sedangkan sampel adalah sebagai dari populasi yang ingin diteliti 

karakteristiknya sehingga sampel tersebut dianggap dapat mewakili keseluruhan dari 

populasi. Pada Juni 2019, populasi pengunjung MieNampol sebanyak 4123 pengunjung. 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin yaitu n = N / ( 1 + N.(e)²), dimana tingkat 

kerpercayaan 90% dengan  sampel random berukuran 97,6 = 98 dengan demikian jumlah 

sampel yang dibutuhkan adalah 98 dan dibulatkan menjadi 100 responden.  

Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang akan dilakukan adalah olah data Statistik terdiri dari 

Mean, Median, Modus dan Standar Deviasi dengan menggunakan program Microsoft 

Excel 2010.  Skala yang digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial dengan menggunakan 

skala Likert, dimana skala ini mengunakan jenis instrumen kuesioner dengan pemberian 

skor 1(Sangat Tidak Suka/STS), nilai 2(Tidak Suka/TS), nilai 3(Ragu-ragu/RR), nilai 

4(Suka/S) dan nilai 5(Sangat Suka/SS).  hingga 5. Rancangan Kuesioner untuk sembilan 

indikator seperti warna, penampilan, tekstur, rasa, aroma, tingkat kematangan, 

temperatur, bentuk, dan porsi, masing-masing indikator memiliki bobot nilai 1((Sangat 

Tidak Setuju/STS), nilai 2(Tidak Setuju/TS), nilai 3(Ragu-ragu/RR), nilai 4(Setuju/S) 

dan nilai 5(Sangat Setuju/SS). 

Kriteria Demografis Responden   

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2019 dimana data pengunjung 

berdasarkan jenis kelamin adalah 38% Pria dan 62% wanita, usia responden terbanyak 

(54%) berusia antara 22-30 tahun, pekerjaan terbanyak(31%) adalah mahasiswa dan 

frekuensi kunjungan terakhir 37% pada 1-4 minggu lalu,  

Hasil Penghitungan Kuesioner Mengenai Kualitas Produk MieNampol Dari 

Dimensi Warna, Penampilan, Tekstur, Rasa, Aroma, Tingkat Kematangan, 

Temperatur, Bentuk, dan Porsi.  
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Hasil Penghitungan Kuesioner Mengenai Kualitas Produk MieNampol dilihat dari 

indikator: 

1. Warna 

a. Warna yang terlihat cerah dijawab responden dengan Setuju paling banyak 

yaitu 64%(64 responden) dengan skor garis kontinum 381. Dimensi ini memiliki 

mean = 3,81, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,77 

b. Warna yang terlihat serupa dijawab responden dengan Setuju paling banyak 

yaitu 68%(68 responden) dengan skor garis kontinum 400. Dimensi ini memiliki 

mean = 4, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,61 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi warna memiliki mean = 3,92, median = 

4, modus = 4 dengan standar deviasi =  0,12, maka data tersebut menjadi 

perbandingan untuk item kuesioner yang termasuk di dalam dimensi warna. 

2. Penampilan, dapat dilihat dari tiga indikator yang digunakan untuk penampilan 

yaitu :  

a. Penampilan yang disajikan terlihat segar dengan responden terbanyak 

menjawab Sangat Setuju yaitu 65% dengan skor garis kontinum 421. Dimensi ini 

memiliki mean = 4,21, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,55. 

b. Penampilan yang menggugah selera dengan responden terbanyak menjawab 

Setuju yaitu 53% dengan skor garis kontinum 431. Dimensi ini memiliki mean = 

4,31, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,66.  

c. Penampilan yang biasa saja dan tidak menarik dengan responden terbanyak 

menjawab Tidak Setuju yaitu 42% dengan skor garis kontinum 259. Dimensi ini 

memiliki mean = 2,59, median = 2, modus = 2, dan standar deviasi = 1,03. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi warna memiliki mean = 3,70, median = 

4, modus = 4, dengan standar deviasi = 0,25 maka data tersebut menjadi 

perbandingan untuk item kuesioner yang termasuk di dalam dimensi penampilan. 

3. Tekstur, menggunakan dua indikator yaitu : 

a. Tekstur mie yang lembut dan kenyal, dengan responden terbanyak menjawab 

Setuju yaitu 72% dengan skor garis kontinum 396. Dimensi ini memiliki mean = 

4,31, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,58 

b. Tektur mie yang mudah dikunyah saat dikonsumsi, dengan responden 

terbanyak menjawab Setuju yaitu 76% dengan skor garis kontinum 408. Dimensi 

ini memiliki mean = 4,08, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,54. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi tekstur memiliki mean = 4,02, median = 

4, modus = 4, dengan standar deviasi = 0,22 maka data tersebut menjadi 

perbandingan untuk item kuesioner dalam dimensi tekstur. 

4. Rasa, menggunakan dua indikator yaitu : 

a. Memiliki rasa yang unik, dengan responden terbanyak menjawab Setuju yaitu 

52% dengan skor garis kontinum 415. Dimensi ini memiliki mean = 4,15, median 

= 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,74.  

b. Memiliki rasa yang sesuai dengan harapan konsumen, dengan responden 

terbanyak menjawab Setuju yaitu 51% dengan skor garis kontinum 416. Dimensi 

ini memiliki mean = 4,16, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,70. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi rasa memiliki mean =  4,15, median = 

4, modus = 4, dengan standar deviasi  = 0,02 maka data tersebut menjadi 

perbandingan untuk item kuesioner dalam indikator rasa yang sesuai dengan harapan 

konsumen. 

5. Aroma, berdasarkan dua indikator yaitu :  

a. Aroma MieNampol sangat menarik perhatian konsumen untuk 

menikmatinya, dengan responden terbanyak menjawab Setuju yaitu 55% dengan 

skor garis kontinum 431. Dimensi ini memiliki mean = 4,31, median = 4, modus 

= 4, dan standar deviasi = 0,59.  

b. Aroma MieNampol membangkitkan selera makan konsumen, dengan 

responden terbanyak menjawab Setuju yaitu 56% dengan skor garis kontinum 

430. Dimensi ini memiliki mean = 4,30, median = 4, modus = 4, dan standar 

deviasi = 0,59. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi Aroma memiliki mean =  4,31, median 

= 4, modus = 4, dengan standar deviasi  = 0 maka data tersebut menjadi perbandingan 

untuk item kuesioner dalam indikator Aroma.  

6. Tingkat Kematangan, berdasarkan dua indikator yaitu : 

a. Mienampol memberikan tekstur lembut untuk dikunyah karena tingkat 

kematangan yang pas, dengan responden terbanyak menjawab Setuju yaitu 67% 

dengan skor garis kontinum 414. Dimensi ini memiliki mean = 4,14, median = 4, 

modus = 4, dan standar deviasi = 0,58. 
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b. Mienampol memberikan rasa yang enak saat dikonsumsi, dengan responden 

terbanyak menjawab Setuju yaitu 69% dengan skor garis kontinum 413. Dimensi 

ini memiliki mean = 4,13, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,54. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi Tingkat Kematangan  memiliki mean =  

4,13, median = 4, modus = 4, dengan standar deviasi  = 0,02 maka data tersebut 

menjadi perbandingan untuk item kuesioner dalam indikator Tingkat Kematangan. 

7. Temperatur, berdasarkan dua indikator yaitu : 

a. Mienampol yang disajikan selalu dalam keadaan cukup hangat untuk 

dikonsumsi, dengan responden terbanyak menjawab Setuju yaitu 62% dengan 

skor garis kontinum 428. Dimensi ini memiliki mean = 4,28, median = 4, modus 

= 4, dan standar deviasi = 0,55. 

b. Mienampol mempertahankan rasa dari bumbu tersebut karena suhu yang 

pas, dengan responden terbanyak menjawab Setuju yaitu 54% dengan skor garis 

kontinum 420. Dimensi ini memiliki mean = 4,20, median = 4, modus = 4, dan 

standar deviasi = 0,65. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi Temperatur memiliki mean =  4,24, 

median = 4, modus = 4, dengan standar deviasi  = 0,07 maka data tersebut menjadi 

perbandingan untuk item kuesioner dalam indikator Temperatur. 

8. Bentuk, berdasarkan dua indikator yaitu :  

a. Mie memiliki bentuk yang biasa saja, dengan responden terbanyak menjawab 

Setuju yaitu 31% dengan skor garis kontinum 311. Dimensi ini memiliki mean = 

3,11, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 1,15.  

b. Potongan dari bahan lainnya memiliki bentuk yang bervariasi sehingga 

serasi, dengan responden terbanyak menjawab Setuju yaitu 53% dengan skor 

garis kontinum 372. Dimensi ini memiliki mean = 3,72, median = 4, modus = 4, 

dan standar deviasi = 0,73. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi Bentuk memiliki mean =  3,41, median 

= 4, modus = 4, dengan standar deviasi  = 0,26 maka data tersebut menjadi 

perbandingan untuk item kuesioner dalam indikator potongan dari bahan lainnya 

memiliki bentuk yang bervariasi sehingga serasi. 

9. Porsi, berdasarkan dua indikator yaitu :  
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a. Standar porsi yang pas, dengan responden terbanyak menjawab Setuju yaitu 

62% dengan skor garis kontinum 400. Dimensi ini memiliki mean = 4, median = 

4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,72. 

b. Standar porsi yang konsisten dalam penyajian, dengan responden terbanyak 

menjawab Setuju yaitu 67% dengan skor garis kontinum 415. Dimensi ini 

memiliki mean = 4,15, median = 4, modus = 4, dan standar deviasi = 0,55. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi Bentuk memiliki mean =  4,07, median 

= 4, modus = 4, dengan standar deviasi  = 0,12 maka data tersebut menjadi 

perbandingan untuk item kuesioner dalam indikator Porsi. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Data Mean, Median, Modus dan Standar Deviasi Sembilan 

Indikator 

 

 

Terdapat total skor terendah dengan Mean 3,41, Median 4, Modus 4 dan Standar Deviasi 

0,26 yaitu pada dimensi Bentuk, sedangkan total skor tertinggi dengan Mean 4,31, 

Median 4, Modus 4, dan Standar Deviasi 0 yaitu pada dimensi Aroma. Tetapi secara 

keseluhuran total skor rata-rata kualitas produk MieNampol memiliki nilai rata-rata Mean 

3,99, Median 4, Modus 4, dan Standar Deviasi 0,09 yaitu pada skala Setuju, karena pihak 

dari MieNampol selalu menjaga kualitas produknya mulai dari persiapan bahan sampai 

makanan itu siap untuk di konsumsi oleh konsumen. 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui kualitas produk MieNampol di Cafe MieNampol 

Bogor dari dimensi warna memiliki Mean 3,92, Median 4, Modus 4 dan Standar Deviasi 

0,12 yang berarti Cenderung Setuju. Dari dimensi penampilan memiliki Mean 3,70, 

Median 4, Modus 4 dan Standar Deviasi 0,25 yang berarti Cenderung Setuju. Dari 

dimensi tekstur memiliki Mean 4,02, Median 4, Modus 4 dan Standar Deviasi 0,02 yang 

berarti Setuju. Dari dimensi rasa memiliki Mean 4,15, Median 4, Modus 4 dan Standar 
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Deviasi 0,02 yang berarti Setuju. Dari dimensi aroma memiliki Mean 4,31, Median 4, 

Modus 4 dan Standar Deviasi 0 yang berarti Setuju. Dari dimensi tingkat kematangan 

memiliki Mean 4,13, Median 4, Modus 4 dan Standar Deviasi 0,02 yang berarti Setuju. 

Dari dimensi temperatur memiliki Mean 4,24, Median 4, Modus 4 dan Standar Deviasi 

0,07 yang berarti Setuju. Dari dimensi bentuk memiliki Mean 3,41, Median 4, Modus 4 

dan Standar Deviasi 0,26 yang berarti Ragu-ragu. Dari dimensi porsi memiliki Mean 4,07, 

Median 4, Modus 4 dan Standar Deviasi 0,12 yang berarti Setuju. Sehingga  dari sembilan 

dimensi kualitas produk MieNampol di Cafe MieaNampol Bogor memiliki nilai rata-rata 

Mean 3,99, Median 4, Modus 4 dan Standar Deviasi 0,09 yang berarti Setuju.  

 

REKOMENDASI 

Untuk penelitian berikutnya sebaiknya ditambahkan dengan variabel lain yang terkait, 

seperti kepuasan konsumen, atau kualitas pelayanan sehingga mendapatkan hasil yang 

lebih baik.  

Sedangkan bagi Cafe MieNampol Bogor untuk meningkatkan kualitas produk nya antara 

lain  tekstur, rasa, aroma, tingkat kematangan, temperatur dan porsi yang perlu 

dipertahankan kualitasnya karena berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden 

pada dimensi tersebut sudah setuju. Dan perlu adanya peningkatan atau perbaikan dari 

segi dimensi warna dan penampilan karena pada dimensi ini mendapatkan nilai 

cenderung setuju. Namun, pada dimensi bentuk juga perlu di perhatikan dan ditingkatkan 

karena pada dimensi tersebut mendapatkan nilai terendah(ragu-ragu). 
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ABSTRAK 

 

Promosi merupakan salah satu alat dalam kegiatan pemasaran untuk memperkuat 

penjualan yang sesuai dengan konsep manajemen pemasaran jasa. Dunia Fantasi Taman 

Impian Jaya Ancol sebagai Amusement Park dalam melakukan promosi dinilai kurang 

efektif atau monoton.  Hal tersebut berdampak pada pilihan konsumen dalam 

memutuskan pembelian di Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Hal inilah yang 

mendasari penulisan skripsi dengan judul “Analisis Sales Promotion Terhadap Keputusan 

Pembelian di Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari gambaran tentang Sales Promotion Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol 

yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan menganalisis tentang ada atau 

tidaknya pengaruh antara Sales Promotion terhadap keputusan pembelian. Apakah Sales 

Promotion yang dilakukan oleh pihak Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol sesuai 

apa yang diharapkan oleh pengunjung untuk melakukan atau memutuskan pembelian 

tiket masuk Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah accidential sampling. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif dan kuantitatif dengan analisis 

regresi sederhana menggunakan SPSS versi 16.0 untuk menganalisis pengaruh sales 

promotion terhadap keputusan pembelian di Dunia Fantasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa Ha diterima, yaitu Sales Promotion berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian di Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol. 

 

Kata Kunci: Sales promotion, pengaruh, keputusan pembelian, regresi sederhana 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Rekreasi dan hiburan telah menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat 

modern. Di perkotaan seperti jakarta, berkembangnya zaman, padatnya aktivitas dan 

tingginya tuntutan hidup serta tingkat stress membuat kebutuhan masyarakat akan 

rekreasi dan hiburan semakin meningkat. Dewasa ini, perubahan perilaku dan cara 

pandang masyarakat mendorong kegiatan berekreasi tidak lagi sekedar di anggap sebagai 

pemenuhan kebutuhan semata, tetapi sudah menjadi bagian dari Lifestyle atau gaya hidup. 

Tempat rekreasi atau tempat hiburan yang banyak dikunjungi para pengunjung bertujuan 
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untuk mendapatkan pengalamannya atau bahkan untuk melepaskan Penat rutinitas 

mereka sehari-hari. Di JABODETABEK (Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang dan Bekasi) 

terdapat beberapa tempat rekreasi yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, misalnya, 

Trans Studio Bandung yang dikelola oleh pihak Transcorp yang terletak di ibu kota Jawa 

Barat, yaitu Bandung dimana mereka mempunyai wahana-wahana sesuai dengan tema 

mereka tersendiri, selain itu terdapat juga tempat rekreasi yang terletak di Sentul Bogor 

yaitu Jungleland, dimana mereka memiliki tema yang sangat spesifik yaitu kawasan 

hutan. Mereka mempunyai pesaing yang sangat kuat dibidangnya yaitu Dunia Fantasi 

yang terletak di ibu kota Indonesia. Bagaimana Dunia fantasi ini disebut juga sebagai 

Amusement park karena selain menjual wahana mereka juga menyediakan fasilitas 

restaurant dan kedai-kedai makanan dan minuman yang berjualan di dalam area Dunia 

Fantasi. 

Dunia Fantasi atau disebut juga Dufan (juga disebut "Do Fun") yang diresmikan 

pada 29 Agustus 1985 adalah tempat hiburan yang terletak di kompleks Taman Impian 

Jaya Ancol, Jakarta Utara, Indonesia.  Dunia Fantasi mempunyai maskot berupa kera 

bekantan yang diberi nama Dufan (singkatan dari Dunia Fantasi). Dipilih kera sebagai 

karakter karena untuk mengingatkan bahwa Ancol dahulu merupakan kawasan kera. 

Pemilihan kera bekantan adalah semata-mata untuk mengenalkan jenis satwa langka yang 

kini dilindungi. Bentuk karikatural kera bekantan ini divisualisasikan oleh Matari 

Advertising yang ikut serta dalam program komunikasi awal Dunia Fantasi (Wikipedia, 

2015). 

Dunia Fantasi menawarkan konsep dan pengalaman wisata hiburan dan rekreasi 

yang berkesan untuk para pengunjungnya dengan mendirikan beberapa wahana yang bisa 

dinikmati oleh anak-anak hingga dewasa dengan luas mencapai 9,5 hektar. Tanah seluas 

9,5 hektar dibagi menjadi 9 kawasan yaitu kawasan Jakarta, Kawasan Kalila, Kawasan 

Indonesia, Kawasan Eropa, Kawasan Fantasi Hikayat, Kawasan Fantasi Yunani, 

Kawasan Amerika, Kawasan Istana dan Kawasan Asia, dimana setiap kawasan 

mempunyai tema tersendiri yang dapat membangkitkan rasa penasaran pengunjungnya. 

Daya tarik Ancol makin kuat pada tahun 2010 dengan didirikannya wahana baru di dunia 

fantasi, yaitu Hysteria. Kemudia munculnya wahana Kalila Adventure mampu 

menyadarkan pengunjung betapa pentingnya untuk menjaga alam sekitar. Dunia fantasi 

juga menjadi salah satu pusat pendidikan dengan di bukanya Fisika Dunia Fantasi 

(Fidufa) dan pentas prestasi. Dunia fantasi telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 sejak 

https://id.wikipedia.org/wiki/29_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1985
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Impian_Jaya_Ancol
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Impian_Jaya_Ancol
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bekantan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ancol
https://id.wikipedia.org/wiki/Kera
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Matari_Advertising&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Matari_Advertising&action=edit&redlink=1
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tahun 2009. Pada tahun 2013, Dufan menambah satu kawasan lagi yaitu kawasan dalam 

ruang (Indoor Dufan) yang dilengkapi dengan wahana Ice Age dan Kontiki. 

Promosi adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi 

konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk 

tersebut. Promosi yang biasa dilakukan oleh pihak Dunia Fantasi bermacam-macam 

setiap bulannya yaitu promosi STNK motor untuk plat B dan F, selain itu pihak dufan 

bekerjasama dengan produk minuman yaitu Sosro. Khusus untuk pelajar juga kerap 

diadakan promosi tiket masuk dan biasanya untuk semua promosi mendapatkan potongan 

harga tiket masuk. 

 

 

Gambar 1.1 Data Pengunjung Dunia Fantasi  

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta 

 

Gambar di atas menyatakan data pengunjung Dunia Fantasi dari tahun 2008-2009 

mengalami penurunan. Begitupula ditahun selanjutnya mengalami penurunan yakni 

tahun 2010. Namun dilihat dari gambar diatas dari tahun 2010-2011 mengalami kenaikan 

yang drastis,namun dikedua tahun selanjutnya mengalami penurunan dan mengalami 

kenaikan ditahun 2014. Ini disebabkan karena promosi yang dilakukan Dunia Fantasi 

kurang berinovasi.  

Promosi menurut Swastha (1999 : 26) merupakan salah satu unsur atau variabel 

dalam marketing mix yang bertujuan untuk memperkenalkan, mengingatkan, membujuk 
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serta memberitahu konsumen mengenai suatu produk atau barang maupun jasa yang 

ditawarkan. Sedangkan Menurut Tjiptono (2001 : 219) promosi pada hakekatnya adalah 

suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Teori tersebut dilanjutkan dengan teori Kotler 

(2002:41) menyatakan bahwa “Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan yang menonjolkan keistimewaan-keistimewaan produknya yang membujuk 

konsumen sasaran agar membelinya”. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004) keputusan pembelian adalah pemilihan 

dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, artinya bahwa syarat seseorang dapat 

membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Pengambilan keputusan 

oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran 

atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan disebut need arousal (Sutisna 

2003). 

 Bagaimanapun dalam usahanya agar dapat berkembang dan bersaing, tentunya 

Dunia Fantasi tidak luput dari masalah dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan 

ini dapat muncul dari beberapa aspek, salah satunya dari aspek merketing yaitu promosi. 

Permasalahan yang terjadi dari aspek promosi adalah:  

1. Promosi monoton 

Promosi yang kerap dilakukan Dunia Fantasi sangat monoton karena kurangnya 

inovasi promosu untuk menarik konsumen.  

2. Harga tiket mahal 

Banyak pengunjung berasumsi bahwa harga yang diberikan pihak Dufan kepada 

pengunjung untuk membeli satu tiket Dunia Fantasi sangat mahal. 

3. Wahana kurang pemeliharaan dan perawatan 

Kurangnya pemeliharaan dan perawatan pada wahana membuat pengunjung 

khawatir untuk menaiki wahana-wahana di Dunia Fantasi. 

4. Iklan atau Advertising 

Kurangnya promosi melalui berbagai media seperti televisi dan radio. 

Tingginya persaingan bisnis dan perubahan perilaku Pelanggan juga bisa 

mempengaruhi harga dalam tiket masuk Dunia Fantasi. Selain terus melakukan inovasi, 

di tengah tingginya persaingan bisnis, Dunia Fantasi sebagai destinasi wisata dan rekreasi 
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harus selalu bisa mempertahankan pelanggan-nya. Tidak hanya 

mengimplementasikannya, tetapi juga harus mengetahui bagaimana respon dari promosi 

itu sendiri, apa mereka merespon dengan baik atau sebaliknya bahkan hanya 

melewatkannya begitu saja. Dunia Fantasi perlu merangsang konsumen dengan promosi 

yang menarik, agar konsumen melakukan keputusan pembelian.  

Berdasarkan latar belakang diatas yang dimana pihak pengelola Dufan seringkali 

mengalami kesulitan dalam melakukan promosi, sehingga seringkali promosi sudah 

dilakukan namun tingkat pembelian tiket masih saja rendah dari yang target yang telah 

ditetapkan maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan yaitu Apakah Sales 

Promotion berpengaruh terhadap keputusan pembelian tiket Dufan? Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk membantu pihak pengelola Dufan mengetahui adakah 

pengaruh sales promotion terhadap keputusan pembelian tiket Dufan, sehingga pihak 

pengelola dapat merubah jenis sales promotion yang paling diminati para calon customer 

apabila ada hal yang perlu dilakukan perbaikan.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan 

analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui 

pengaruh sales promotion terhadap keputusan pembelian tiket di Dunia Fantasi.  Metode 

penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah 

sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya (Sugiyono 2012). Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono 2012). Dimensi yang digunakan dalam 

variabel sales promotion sebagai variabel X (independent variable) adalah harga khusus 

(diskon), barang khusus iklan (kerjasama produk), dan penghargaan dukungan 

(Sponsorship). Adapun dimensi yang digunaka pada variabel keputusan pembelian 

sebagai variable Y (dependent variable) adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternative, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Siapa saja 

konsumen yang pernah mengunjungi Dufan maka akan diambil datanya oleh penulis. 

Berdasarkan  analisis faktor, ukuran sampel yang direkomendasikan adalah ukuran 
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sampel 100 atau lebih. Sebagai aturan umum, beberapa peneliti merekomendasikan rasio 

10:1 atau 20-1 kasus untuk setiap variabel (Hair, dkk 2006:98-99). Hal ini dimaksud 

adalah jika item kuesioner dirancang sebanyak 20 item, maka ukuran sampel minimal 

adalah 20 x 10 = 200. Sampel yang harus dipenuhi dalam permodelan ini berjumlah 100 

hingga 200 . Sampel atau minimal 5 kali parameter variabel laten yang digunakan  (Hair 

et.al 2006). 

 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol 

Sejak awal berdirinya pada tahun 1966, Ancol Taman Impian atau biasa disebut 

Ancol sudah ditujukan sebagai sebuah kawasan wisata terpadu oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Mewujudkan tujuan tersebut, Pemda DKI menunjuk PT Pembangunan Jaya 

sebagai Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol yang dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan peningkatan perekonomian nasional serta daya beli masyarakat. 

Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat pada tahun 1992 

status Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol diubah menjadi PT 

Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengan akta perubahan No. 33 tanggal 10 Juli 1992 

sehingga terjadi perubahan kepemilikan dan prosentase kepemilikan saham, yakni 20% 

dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya dan 80% dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta. 

Pada 2 Juli 2004 Ancol melakukan “go public” dan mengganti statusnya menjadi 

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., dengan kepemilikan saham 72% oleh Pemda DKI 

Jakarta dan 18% oleh PT Pembangunan Jaya dan 10% oleh masyarakat. Langkah “go 

public” ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan, karena akan lebih 

terkontrol, terukur, efisien dan efektif dengan tingkat profesionalisme yang tinggi serta 

menciptakan sebuah Good & Clean Governance. Kinerja dan citra yang positif ini akan 

menjadikan perusahaan terus tumbuh dan berkembang secara sehat pada masa depan. PT 

Pembangunan Jaya Ancol, Tbk juga melakukan upaya repositioning dengan 

diluncurkannya logo Ancol yang baru pada 10 Juli 2005. Badan Pelaksana Pembangunan 

(BPP) Proyek Ancol yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan peningkatan 

perekonomian nasional serta daya beli masyarakat. Sejalan dengan peningkatan kinerja, 

pada tahun 1992 status Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol diubah 

menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengan akta perubahan No. 33 tanggal 10 
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Juli 1992, sehingga terjadi perubahan kepemilikan dan prosentase kepemilikan saham, 

yakni 20% dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya dan 80% dimiliki oleh Pemda DKI 

Jakarta. 

Batu pertama pembangunan Dunia Fantasi diletakan pada tanggal 17 September 

1982, peletakan tiang pancang pada tanggal6 Agustus 1983 dan selesai tiang pancang 

yang terakhir pada tanggal 14 Juni 1986 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu R. Soeprapto. 

Pembangunan diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun dengan luas 9,5 

Hektar dengan biaya dari pinjaman Bank BNI 1946. Pembukaan Dunia Fantasi untuk 

pertama kali diresmikan oleh Menparpostel pada saat itu H. Ahmad Taher dan dibuka 

untuk umum pada tanggal 29 agustus 1986.  

3.2 Hasil Sebaran Data Variabel 

Maka dari itu untuk mengetahui gambaran Sales Promotion yang ada di Dunia 

Fantasi, peneliti telah menyebarkan kuesioner yang telah diisi oleh para responden yang 

merupakan pengunjung Dunia Fantasi, yaitu sebanyak 185 responden. Adapun indikator 

atau dimensi dari Sales Promotion ada tiga, yaitu Harga Diskon, Barang Khusus Iklan, 

dan Penghargaan Dukungan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 185 

responden, dapat diketahui Sales Promotion yang ada di Dunia Fantasi, yaitu sebagai 

berikut: 

 3.2.1 Sales Promotion 

Mengetahui gambaran lebih lengkap tentang Sales Promotion di Dunia 

Fantasi, dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan tiga aspek atau dimensi 

yaitu Harga Diskon, Barang Khusus Iklan dan Penghargaan Dukungan.  

• Berdasarkan persepsi responden terhadap promosi penjualan yang 

dilakukan pihak Dunia Fantasi dilihat dari aspek Harga yang Terjangkau, 

didapatkan hasil bahwa responden menyukai potongan harga yang 

dilakukan oleh pihak Dufan. 

• Berdasarkan persepi responden terhadap promosi penjualan yang 

dilakukan pihak Dunia Fantasi dilihat dari aspek potongan harga yang 

menarik, didapatkan hasil bahwa responden  merasa dengan adanya 

potongan harga yang menarik tersebut mereka akan  membeli tiket masuk 

Dunia Fantasi. 

• Berdasarkan persepsi responden terhadap promosi penjualan yang 

dilakukan pihak Dunia Fantasi dilihat dari aspek program yang informatif, 
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didapatkan hasil bahwa responden tidak mengetahui informasi promosi 

yang dilakukan pihak Dufan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Dufan 

dalam mempromosikan program promosinya masih kurang informatif, hal 

ini ditunjukkan dengan besarnya jawaban responden yang tidak 

mengetahui informasi promosi yang dilakukan oleh pihak Dufan. Oleh 

karena itu pihak Dufan harus lebih bekerja keras lagi untuk mengetahui 

bagaimana cara agar target sasaran promosinya dapat mengetahui program 

promosi yang dilakukan oleh pihak Dufan.  

• Berdasarkan persepsi responden terhadap promosi penjualan yang 

dilakukan pihak Dunia Fantasi dilihat dari aspek kerjasama produk, 

didapatkan hasil bahwa promosi yang dilakukan oleh pihak Dufan melalui 

kerjasama produk memiliki timbal balik positif dari konsumen karena 

menurut responden dengan adanya kerjasama dengan produk tertentu 

dapat menarik perhatian konsumen. 

Selain itu, responden juga menyukai promosi seperti pemotongan harga 

khusus wanita, mahasiswa dan pelajar, kerjasama produk dengan membeli 

produk sosro seharga Rp.20.000,-  dan pengendara khusus STNK plat B 

dan F. 

• Berdasarkan persepsi responden terhadap promosi penjualan yang 

dilakukan pihak Dunia Fantasi dilihat dari aspek penghargaan khusus, 

didapatkan hasil bahwa responden tertarik dengan adanya kegiatan 

promosi ini. 

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak 

Dunia Fantasi dari aspek penghargaan khusus bisa dikatakan berhasil 

karena dari data responden yang dilakukan mendapatkan hasil yang 

positif. 

• Berdasarkan persepsi responden terhadap promosi penjualan yang 

dilakukan pihak Dunia Fantasi dilihat dari aspek Event Gift, didapatkan 

hasil bahwa dominan responden menyatakan menyukai program event 

gift.  

3.2.2 Keputusan Pembelian 

• Berdasarkan persepsi responden terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan responden dilihat dari aspek kebutuhan konsumen, didapatkan 
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hasil bahwa responden lebih menyukai wisata alam dibandingkan dengan 

berlibur ke taman hiburan. 

• Berdasarkan persepsi responden terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan pihak responden dilihat dari aspek keinginan konsumen, 

didapatkan hasil bahwa responden merasa berkeinginan untuk pergi ke 

taman hiburan seperti Dufan dan mengunjunginya untuk kesekian kalinya.  

• Berdasarkan persepsi responden terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan pihak responden dilihat dari aspek pencarian informasi, 

responden menyatakan informasi yang diberikan pihak Dunia Fantasi 

masih kurang di media radio, maka dari itu perlunya memaksimalkan 

promosi di media radio untuk lebih informatif dalam pemberitahuan 

mengenai Dunia Fantasi. 

• Berdasarkan persepsi responden terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan pihak Responden dilihat dari aspek produk lain dan pesaing, 

didapatkan hasil bahwa responden menggangap Dunia Fantasi lebih 

unggul dari fasilitas maupun keamanan dilihat dari produk lain dan 

pesaing yang berada di JABODETABEK. Hal ini menunjukkan bahwa 

Dufan dinilai masih memiliki keunggulan dalam segi fasilitas dan 

keamanan dibandingkan taman hiburan lain di JABODETABEK. 

• Berdasarkan persepi responden terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan pihak responden dilihat dari aspek keyakinan pembelian 

terhadap responden, menerangkan bahwa reponden rata-rata merasa yakin 

mengunjungi Dunia Fantasi dan merasa puas mengunjungi Dunia Fantasi.  

• Berdasarkan persepsi responden terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan pihak Responden dilihat dari aspek pembelian kembali, 

rekomendasi dan Loyalty menunjukkan bahwa konsumen dapat loyal 

karena mereka mengetahui wahana yang tersedia di Dunia Fantasia man 

dan nyaman. Alasan itulah yang membuat mereka ingin kembali dan 

merekomendasikan rekan-rekan mereka yang ingin melakukan refreshing 

ke taman hiburan.  

 

 



Bogor Hospitality Journal Vol 3 No. 2 – December 2019 

59 
 

3.3 Hasil Analisis Regresi pada variabel independent dan variabel dependen 

Mengetahui pengaruh Sales Promotion terhadap keputusan Pembelian di Dunia 

Fantasi digunakan analisis statistik. Analisis statistik dilakukan agar dapat memberikan 

gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan satu variabel independen, yaitu Sales Promotion dan satu variabel 

dependen, yaitu Keputusan Pembelian. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 16.0, diperoleh hasil 

perhitungan sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Hasil output Analisis Regresi Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.622 .182  8.910 .000 

sales promotionrata .394 .057 .452 6.854 .000 

a. Dependent Variable: keputusan pembelianrata    

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS di atas, dapat diketahui persamaan 

regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Y =  1,622+ 0,394 X 

Penjelasan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) adalah 1,622. Artinya Sales Promotion nilainya 

positif yaitu 1,622 

b. Nilai koefisien regresi variabel keputusan pembelian bernilai positif 

yaitu 0,394  

 

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesa 

Hipotesis Koefisien 

ß 

p-value Keputusan 

Ha : Sales Promotion  mempunyai pengaruh 

terhadap Keputusan Pembelian 

0,394 0,000 Ha  

didukung 
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Hipotesa menguji apakah Sales Promotion mempunyai pengaruh terhadap 

Keputusan Pembelian. Berikut ini adalah penyusunan hipotesis null (Ho) dan hipotesis 

alternatifnya (Ha) : 

Ho : Sales Promotion  tidak mempunyai pengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Ha :  Sales Promotion  mempunyai pengaruh terhadap  Keputusan Pembelian 

Berdasarkan dari hasil pengujian data untuk hipotesis pertama diperoleh nilai p-value 

0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa Ha mendukung atau diterima yang berarti Sales 

Promotion mempunyai pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pembelian. Sedangkan 

untuk hasil nilai koefisien ß sebesar 0,394 menunjukkan bahwa Sales Promotion pada 

Dunia Fantasi memiliki hubungan yang positif dan searah terhadap Keputusan 

Pembelian. 

 

3.3.1 Uji Validitas dan Realibilitas 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa 

keseluruhan butir pernyataan dapat disimpulkan valid dan instrumen penelitian 

tersebut layak untuk dijadikan alat penelitian. Sedangkan untuk hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat bahwa koefisien Cronbach Alpha untuk keseluruhan butir 

instrumen penelitian ini adalah reliable karena memenuhi persyaratan minimal 

reliabilitas dengan angka > 0,60. Sehingga disimpulkan bahwa keseluruhan item 

butir instrumen penelitian ini adalah reliable. 

 

 3.3.2 Uji R (Koefisien Korelasi) 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, diperoleh output model summary 

atau hasil uji R (Koefisien korelasi), sebagai berikut : 

 

Tabel 3 Hasil Output Uji R 

 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .452 .204 .200 0.29991 

a. Predictors: (Constant), Sales Promotion  
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Output tersebut menjelaskan tentang :  

a. Nilai Korelasi (R) 

Nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,452 artinya korelasi antara 

variabel Sales Promotion terhadap variabel Keputusan Pembelian 

sebesar 0,452. Hubungannya kurang kuat karena nilai R kurang dari satu. 

b. Koefisien Determinasi (R Square) 

Nilai R2 sebesar 0,204, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel 

Sales Promotion terhadap variabel Keputusan Pembelian sebesar 18,6 % 

dan sisanya presentasenya dijelaskan oleh variabel lain. 

 

3.3.3 Uji T 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Sales 

Promotion terhadap variabel Keputusan Pembelian Uji hipotesis dilakukan 

dengan uji t atau pengujian secara parsial, sebagaimana pada tabel berikut: 

Tabel 4 Hasil Output Uji T 

 

Dalam penelitian ini, nilai ttabel untuk df = n – 2 ( 185 – 2 =183) dan 

probabilitas 0,1% adalah sebesar 1.65322. Dari hasil pengujian yang dilakukan 

(uji t) di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel Sales Promotion mempunyai nilai 

thitung> ttabel (6.854 >1.65322) dan berdasarkan signifikansi, nilainya kurang dari 

0,1 (0,000< 0,1), maka Ho ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

Sales Promotion berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.622 .182  8.910 .000 

sales 

promotionrata 
.394 .057 .452 6.854 .000 

a. Dependent Variable: keputusan pembelianrata    
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Signifikan artinya bahwa hasil penelitian ini dimana Sales Promotion 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dapat digeneralisasikan 

terhadap seluruh populasi di Dunia Fantasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil temuan dari penelitian Sales Promotion pada Dunia Fantasi dengan jelas 

memperlihatkan hasil untuk hipotesis Ha bahwa Sales Promotion mempunyai pengaruh 

yang positif, kuat dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini dikarenakan 

promosi yang dilakukan pihak Dunia Fantasi mempengaruhi keputusan pembelian tiket 

masuk Dunia Fantasi dan para konsumen menikmati wahana-wahana yang tersedia di 

berbagai kawasan Dunia Fantasi. Adapun beberapa faktor pendukung dalam keputusan 

pembelian tiket Dunia Fantasi seperti potongan harga, Event Gift, kerja sama produk, dan 

promo disetiap bulannya merangsang konsumen untuk kembali melakukan pembelian 

tiket Dunia Fantasi dan menikmati setiap wahana yang ada di Dunia Fantasi. Hal ini 

dikarenakan apa yang mereka dapatkan dan rasakan melebihi ekspektasi.  

Berdasarkan hasil analisis dapat dibuat implikasi manajerial untuk pihak Dunia 

Fantasi yang harapannya dapat dijadikan bahan masukkan untuk Pihak pengelola guna 

meningkatkan terus kinerjanya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun 

implikasi manajerial tersebut sebagai berikut:  

1. Pihak Dufan dapat lebih memaksimalkan promosi dengan menggunakan 

berbagai media informasi khususnya di media radio, agar program promosi 

lebih informatif. 

2. Pihak Dunia Fantasi dapat melakukan inovasi pada wahana yang ada, agar 

lebih menarik pengunjung untuk datang ke Dufan dibandingkan ke taman 

hiburan lain maupun ke tempat wisata alam. 

3. Pihak Dunia Fantasi dapat menaikkan harga tiket Annual Pass kemudian 

memberikan fasilitas atau keuntungan lebih bagi konsumen yang membeli 

Annual Pass, sehingga konsumen tertarik untuk membeli Annual Pass dan 

melakukan kunjungan kembali ke Dunia Fantasi kemudian karena meraka 

merasa banyak keuntungan yang di dapat dengan membeli Annual Pass maka 

mereka akan merekomendasikannya ke orang lain, sehingga secara tidak 

langsung mereka telah melakukan promosi secara Word of Mouth.  
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terdapat lebih dari satu pustaka yang diacu secara bersamaan harus diurut berdasarkan 

tahun terbitan, contoh: (Pasaribu, 2016; Tampubolon, 2018). Hendaknya pustaka 

acuan diterbitkan paling lama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

 

10. TABEL 

Tabel diberi judul singkat, jelas dan diikuti keterangan tempat dan waktu cakupan data. 

Jumlah digit yang dipergunakan untuk parameter estimasi dapat mencapai 4 (empat) 

digit di belakang koma, sedangkan untuk parameter lain 2 (dua) digit di belakang 

koma. 

 

Contoh: 

 

Tabel xx. Judul Tabel 

Parameter Nilai (m) Persentase (%) 

Panjang 2,15 10 

Lebar 1,25 15 

Sumber: Kementerian Pariwisata, 2019 

 

 

11. GAMBAR DAN GRAFIK 

Gambar dan grafik harus dicetak tebal sehingga memungkinkan direduksi kisaran 50  

persen dari gambar dan grafik asli. Judul gambar dan grafik diletakkan di bawahnya 

tanpa mempengaruhi bagian gambar atau grafik. 
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Contoh: 

 

 

Sumber: Kementerian Pariwisata, 2019 

 

Gambar xx. Judul Gambar 

 

 

12. SATUAN PENGUKURAN 

Satuan pengukuran dalam teks, grafik dan gambar memakai sistem metrik misalnya 

cm, kg, lt, ha dan lain sebagainya. 

 

13. KESIMPULAN 

Kesimpulan sedapat mungkin berupa paragraf dan hindari bentuk pointer, penomoran 

atau urutan abjad. Pada Kesimpulan tidak perlu lagi mencantumkan angka-angka hasil 

penelitian karena sudah tercantum pada Bab hasil dan Pembahasan. 

 

14. DAFTAR PUSTAKA 

Kutipan pustaka di dalam teks harus ada di dalam Daftar Pustaka dan disusun menurut 

abjad dengan ururan nama (keluarga) penulis, tahun, judul karangan, nama majalah, 

penerbit dan halaman. Dalam Daftar Pustaka semua nama (keluarga) penulis harus 

ditulis lengkap dan tidak diperkenankan menggunakan et al.. Dalam Daftar Pustaka 

tidak boleh dimasukkan pustaka yang tidak diacu dalam teks. Sumber acuan pustaka 

primer (karya tulis ilmiah yang dimuat dalam jurnal serta hasil penelitian dalam 

laporan hasil penelitian, disertasi, tesis dan skripsi) diharapkan lebih banyak (>60%) 

dibandingkan sumber acuan lainnya. Contoh penulisan Daftar Pustaka adalah sebagai 

berikut: 

 

Artikel Jurnal 

 

Rifai, N. 2014. Dampak Pengembangan Produk Turunan Minyak Sawit Terhadap 

Peningkatan Ekspor Produk Minyak Sawit Ke Pasar Amerika Serikat . Jurnal 

Agro Ekonomi 32  (2): 155 – 176. 

 

Rifai, N. dan P. Sembiring 2018. Strategi Pengembangan Desa Wisata Bahari di Pantai 

Pangandaran. Bogor Hospitality Journal 15  (2): 155 – 176. 

 

Rifai, N., M. Simanjuntak dan P. Sembiring 2019. Strategi Pengembangan Desa 

Wisata Pertanian di Cimande Bogor. Bogor Hospitality Journal 20  (2): 150 

– 170. 

 

Laporan Penelitian 

 

Rifai, N. 2018. Pemanfaatan Produk Turunanan Minyak Sawit Untuk Pengembangan 

Produk Pastry. Laporan Hasil Penelitian. Lembaga Penelitian dan 

Pemberdayaan Masyarkat (LPPM) – STP Bogor. Bogor. 

 

Buku 
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Rifai, N. 2011. Manfaat dan Khasil Daun Sirsak. Mata Elang. Jakarta 

 

Disertasi/Tesis/Skripsi 

 

Rifai, N. 2014. Evaluasi Kebijakan Ekonomi Ekspor Minyak Sawit dan Produk 

Turunannya Ke Pasar Amerika Serikat . Disertasi. Institut Pertanian Bogor. 

Bogor. 300 hal. 

 

Artikel Online 

 

Rifai, N. 2015. The Development and Prospect of Indonesian Palm Oil Industry and 

Its Derivative Products. IOSR Journal Economics and Finance 4 (5), 

http://www. iosrjournals.org/iosr-jef/papers/vol4-issue5/D0452739.pdf (8 

Agustus 2014). 

 

15. EVALUASI DEWAN REDAKSI/MITRA BESTARI 

Semua naskah yang masuk ke BHJ  akan dievaluasi oleh Dewan Redaksi. Jika tema 

dari naskah tersebut tidak ada yang sesuai dengan bidang kepakaran Dewan Redaksi, 

naskah akan disampaikan ke Mitra Bestari sebagai penilai ahli (referee) untuk 

mempertimbangkan layak atau tidak untuk dimuat di BHJ. Penolakan oleh Dewan 

Redaksi BHJ atas suatu naskah adalah final. 

 

16. DRAFT CETAK 

Naskah akan mengalami beberapa draft cetak. Untuk draft cetak pertama, penulis akan 

dikirimi draft hasil cetakan dan diberi waktu memeriksa kembali angka, rumus, tabel, 

gambar dan teks. 

 

17. WAKTU PENERBITAN 

BHJ diterbitkan minimal satu nomor dan maksimal dua nomor dalam setahun. 

 

 

 

 




