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Abstract 

Torusim is one of important sectors in the construction of a country, it is 
marked by the influence of tourism on the country’s foreign exchange earnings. 
The purpose of this research is to find what are the determining factors of tourist 
satisfaction and behavioral intention on the Indonesia tourism destination.  

This resereach is a descriptive quantitative research used survey method 
for collecting data. The sample of this research are some tourist that have been 
visited Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). The respondents 
are chosen by convenience sampling.  

The result of analysis are processed with Structural Equation Model (SEM) 
and summary of the results are: 1) Perceived Attractiveness have positive effect 
onTourist Satisfaction. 2) Perceived Quality have positive effect onTourist 
Satisfaction. 3) Perceived Riskhave no significant effectTourist Satisfaction. 4) 
Perceived Value have positive effect onTourist Satisfaction, 5) Tourist 
Satisfaction have positive effect onRevisit Intention, 6) Tourist Satisfaction have 
positive effect onIntention to Recommend. 
Keywords: Perceived Attractiveness, Perceived Quality, Perceived Risk, 
Perceived Value, Tourist Satisfaction, Revisit Intention, Intention to 
Recommend. 
 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan suatu negara menjadi salah satu hal yang penting agar dapat 
tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat dilakukan pada 
berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan di bidang pariwisata.  

Pembangunan pariwisata memiliki arti yang sangat penting ditinjau dari 
berbagai aspek. Dari sisi ekonomi, dalam beberapa tahun terakhir sektor 
pariwisata memberikan kontribusi terhadap PDB, (baik melalui devisa maupun 
perputaran ekonomi), dapat membuka peluang usaha jasa pariwisata (baik 
langsung maupun tidak langsung), dan membuka peluang kerja yang sangat 
banyak (kemenpar.go.id). Sektor pariwisata juga dapat dikatakan penggerak 
perekonomian nasional,ditandai dengan penghasil devisa negara ini berada di 
urutan kelima ( Putri, 2015 ). 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang besar, dapat dilihat dengan 
lebih dari 17.000 pulau yang ada (dkn.go.id), hal ini membuat Indonesia memiliki 
banyak potensi di bidang pariwisata.  
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Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan World 
Tourism Organization (WTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut 
kegiatan social dan ekonomi (www.indonesia.go.id). 

Kinerja kepariwisataan nasional, secara akumulatif sampai bulan Juli 2015 
kunjungan wisman sebanyak 5.472.050 atau tumbuh 2,69% dibandingkan periode 
yang sama (Januari-Juli) 2014 sebanyak 5.328.732  wisman. Penerimaan devisa 
diperkirakan mencapai US$ 5,5 miliar dengan perkiraan pengeluaran wisman per 
kunjungan sebesar US$ 1.187,88 (www.kemenpar.go.id). 

 Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan ranking pariwisata 
Indonesia pada 2017 dapat menduduki posisi 30 besar dunia. Saat ini, ranking 
pariwisata Indonesia berada di bawah negara tetangga, yakni Malaysia dan 
Thailand. Saat ini Malaysia berada di posisi 25 dan Thailand berada pada posisi 
35 berdasarkan ranking World Economic Forum (Fajriah, 2016) 
 Pariwisata Indonesia memiliki peluang yang besar dilihat dari potensi 
wisatanya, namun demikian jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia lebih sedikit 
dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. 

Indonesia memiliki 170 destinasi wisata popular, sementara Malaysia 
punya 104 destinasi popular, dan Singapura hanya tiga (Maharani, 2016). Dilihat 
dari jumlah kunjungan, menurut data World Bank tahun 2014, Jumlah Kunjungan 
ke Indonesia kalah dibanding dengan kedua negara tetangga tersebut.  

Tabel 1.1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 

NO NEGARA JUMLAH KUNJUNGAN 

1 Malaysia 27.437.000 

2 Singapura 11.864.000 

3 Indonesia 9.435.000 

4 Filipina 4.833.000 

Sumber : data.wordbank.org  

Selain itu, muncul juga sebuah kekuatiran lain adalah karena Indonesia 
tertinggal di belakang dibandingkan Singapura (peringkat 11), Malaysia (peringkat 25) 
dan Thailand (peringkat 35) dalam pemeringkatan Travel &Tourism Competitiveness 
Report 2015 (www.indonesia-investments.com). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
kinerja pariwisata Indonesia masih belum cukup maksimal, maka dari itu peneliti 
merasa bahwa harus ada sebuah penelitian yang lebih lanjut. 

Cara agar kunjungan pariwisata di Indonesia tetap meningkat dan memberikan 
pengaruh positif kepada Negara salah satunya adalah dengan menambah pelayanan 
yang lebih baik dan memuaskan bagi wisatawan. Apalagi ditambah adanya niatan 
kembali dan merekomendasi (revisit intention dan intention to recommend )  

ini meneliti tentang destination marketing maka dari itu definisi diatas dapat 
diartikan sebagai keseluruhan perasaan seorang turis mengenai suatu destinasi 
setelah tempat tersebut dikununjungi. Turis yang merasakan kepuasan terhadap 
suatu tempat yang dikunjungi akan memiliki niatan untuk berperilaku, dimana dalam 
penelitian ini peneliti mengartikan sebagai niat untuk kembali maupun untuk 
merekomendasikan kepada orang lain.  

Faktor pembentuk..., Yusran Fauzi Latuconsina, Ma.-IBS, 2016

http://www.indonesia.go.id/
http://www.kemenpar.go.id/
http://www.tripadvisor.com/Tourism-g294225-Indonesia-Vacations.html
http://www.tripadvisor.com/Tourism-g293951-Malaysia-Vacations.html
http://www.tripadvisor.com/Tourism-g294262-Singapore-Vacations.html
http://www.indonesia-investments.com/


3 
Indonesia Banking School 

 

Dari uraian diatas, maka penulis merasa bahwa jumlah wisatawan yang 
berkunjung ke Indonesia terutama ke Taman Nasional masih kecil dibanding dengan 
Singapura dan Malaysia. Salah satu cara untuk meningkatkan peringkat maupun 
jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah dengan meningkatkan revisit 
intention dan intention to recommend. Revisit intention merupakan niatan wisatawan 
kembali bersedia atau berencana akan berjunjung ke tujuan yang sama lagi ( Cole & 
Scot 2004 ). Menurut East (2005) intentiuon to recommend adalah menawarkan saran 
informal untuk orang lain tentang barang yang berbeda, jasa, atau organisasi (Casalo 
et.al., 2010). Oleh karena itu, perlu diteliti dampak kepuasan terhadap revisit intention 
dan intention to recommend. 
1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data dilakukan 

melalui kuesioner. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Perceived 

Attractiveness,, Perceived Quality, Perceived Risk, Perceived Value. Variabel 

eksogen dalam penelitian ini adalah Revisit Intention dan Intention to Recommend, 

sedangkan Tourist Satisfaction sebagai variabel eksogen endogen. Objek pada 

penelitian ini adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah Perceived Attractiveness berpengaruh positif terhadap Tourist 
Satisfaction? 

2. Apakah Perceived Quality berpengaruh positif terhadap Tourist Satisfaction? 
3. Apakah Perceived Risk berpengaruh negatif terhadap Tourist Satisfaction? 
4. Apakah Perceived Value berpengaruh positif terhadap Tourist Satisfaction? 
5. Apakah Tourist Satisfaction berpengaruh positif terhadap Revisit Intention? 
6. Apakah Tourist Satisfaction berpengaruh positif terhadap Intention to 

Recommend? 
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Perceived Attractiveness terhadap 

Tourist Satisfaction pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 
2. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Perceived Quality terhadap Tourist 

Satisfaction pada Taman Nasional Gede Pangrango. 
3. Menguji dan menganalisis pengaruh negatif Perceived Risk terhadap Tourist 

Satisfaction pada Taman Nasional Gede Pangrango. 
4. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Perceived Value terhadap Tourist 

Satisfaction pada Taman Nasional Gede Pangrango. 
5. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Tourist Satisfaction terhadap 

Revisit Intention pada Taman Nasional Gede Pangrango. 
6. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Tourist Satisfaction terhadap 

Intention to Recommend pada Taman Nasional Gede Pangrango. 
 

1.5 Manfaat Penelitian 
A. Manfaat Akademis 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, penambahan 
pengetahuan, serta pengertian dan pemahaman hubungan antara 
perceived attractiveness, perceived quality, perceived risk, dan 
perceived value terhadap Tourist Satisfactionyang berdampak pada 
revisit intention dan intention to recommend. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta 
pengetahuan terhadap penelitian dimasa mendatang dengan tema 
destination marketing. 

B. Manfaat Praktis 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menegtahui peran perceived 

attractiveness, perceived quality, perceived risk, dan perceived value 
terhadap Tourist Satisfactionyang berdampak pada revisit intention 
dan intention to recommend.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sikap wisatawan terhadap 
Taman Nasional Gede Pangrango setelah dikunjungi. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pengelola Taman 
Nasioanl gede Pangrango dalam meningkatkan kualitas layanan. 

2. Landasan Teori 
2.1 Tinjauan Pustaka2.1.1 Jasa  
 Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata “jasa” itu 
sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi (personal service) 
sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini, banyak pakar yang telah berusaha 
mendefinisikan pengeritian jasa. Menurut Kotler (2004) setiap tindakan atau kegiatan 
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak 
berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun.  
 Perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah mereka yang memberikan 
konsumen produk jasa, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud, seperti 
transportasi, hiburan, restoran, pendidikan, dan pada hal ini sampai dengan destinasi 
wisata. Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang (produk fisik). 
Griffin (1996) dalam buku Manajemen Pemasaran Jasa (Lupiyoadi, 2013) 
menyebutkan karakteristik jasa sebagai berikut: 

1. Intangibility   
2. Unstorability . 
3. Customization 
2.1.2 Perceived Attractiveness 

Daya tarik destinasi mencerminkan perasaan dan pendapat dari pengunjung 
tentang kemampuan destinasi yang dirasakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 
Semakin destinasi mampu memenuhi kebutuhan para wisatawan, semakin dianggap 
menarik dan destinasi tersebut akan lebih mungkin untuk dipilih. Menurut Hu dan 
Ritchie (1993) daya tarik destinasi dihasilkan dari sebuah kombinasi dari psikologis 
internal dan eksternal destinasi (D. Kim & Perdue, 2011) 

Mayo dan Jarvis (1981) mendefinisikan daya tarik (attractiveness) sebagai 
jumlah dari kemampuan yang dirasakan dari destinasi untuk memberikan kepuasan 
dan manfaat kepada wisatawan (Vengesayi, 2003). 
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2.1.3 Perceived Quality  
 
 Konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut-
atribut produk (jasa). Namun, konsumen umumnya memiliki informasi tentang produk 
secara tidak langsung, misalnya melalui merek, nama, dan Negara produsen. 
Ketahanan produk, misalnya dapat menjadi hal yang sangat kritis dalam pengukuran 
kualitas produk (Rambat Lupiyoadi 2013).  

Kotler dan Amstrong (2004) mendefinisikan kualitas (quality) adalah totalitas 
fitur dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan 
produk atau jasa itu memuaskan kebutuhan yang tersurat atau tersirat. Gronroos 
(1984) menunjukkan bahwa layanan memiliki dua tipe kulaitas, yaitu: kualitas teknis, 
yang mengacu pada hasil (apa pelanggan dapatkan), dan kualitas fungsional, yang 
mengacu pada proses (bagaimana Dia mendapatkannya) (Žabkar, Brenčič, & 
Dmitrović, 2010).  
2.1.4 Perceived Risk 

Masalah risiko yang dirasakan menimbulkan pertanyaan penting seperti 
bagaimana berbagai jenis wisatawan memandang pariwisata dalam hal risiko dan 
keselamatan, dan apa faktor pengaruh persepsi ini. Menurut Cox & Rich (2014) 
Perceived Risk mengacu pada sifat dan jumlah risiko yang dirasakan oleh konsumen 
dalam merenungkan keputusan pembelian tertentu.  

Survei terhadap 500 wisatawan internasional, Sonmez dan Graefe (1998a, 1998b) 
menemukan perceived risk adalah prediktor kuat dari menghindari suatu daerah 
tertentu untuk dikunjungi ( Lepp & Gibson, 2003).  

2.1.5 Perceived Value 
 Schechler (1984) mengemukakan bahwa Perceived Value adalah terdiri dari 
semua faktor: kualitatif dan kuantitatif, objektif dan subjektif, yang bersama-sama 
membentuk pengalaman membeli konsumen (Snoj, Korda, & Mumel, 2004). Penilaian 
konsumen secara keseluruhan atas utilitas produk berdasarkan persepsi apa yang 
diberikan dan apa yang diterima (Zeinthaml 1988) . 
 Value pada suatu destinasi wisata mempunyai peranan penting bagi 
wisatawan. Jika value yang dirasakan sesuai dengan apa yang diinginkan maka 
wisatawan akan puas, dan merasa bahwa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa 
yang telah didapatkan.  

2.1.6 Tourist Satisfaction 
 Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada akhirnya akan 
bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang 
dirasakan. Menurut Kotler (1997) Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana 
seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima 
dengan yang diharapkan (Rambat Lupiyoadi 2013). 

Kepuasan turis adalah persepsi turis tersebut terhadap kualitas destinasi 
wisata yang dikunjungi. Pada dasarnya, kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas 
produk akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. 

2.1.7 Revisit Intention 
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 Niat wisatawan mengunjungi kembali (revisit intention) dianggap sebagai 
dampak dari kepuasan konumen. Menurut Assael purchase intention merupakan 
keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian berulang diwaktu yang akan datang 
(Basiya & Rozak, 2012). Menurut Lam dan Hsu (2006) niat merupakan suatu 
kemungkinan untuk melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan atau perilaku 
tertentu (Mustafidah & Puspaningrum, 2016). Jika dikaitkan sudut pandang pariwisata, 
dapat diartikan sebagai kemungkinan wisatawan untuk merencanakan perjalanan 
wisata kembali di masa mendatang. 
2.1.8 Intention to Recommend 
 Keinginan seseorang untuk merekomendasikan suatu destinasi wisata turut 
membantu orang lain mendapatkan informasi, yang salah satunya adalah 
rekomendasi dari orang lain melalui komunikasi mulut ke mulut (word of mouth).  
 Keiningham et al, 2007 terdapat beberapa penjelasan mengenai Word Of 
Mouth, yaitu menurut Arndt (1967, p. 190) mendefinisikan word-of-mouth sebagai 
komunikasi lisan orang ke orang antara yang dirasakan komunikator non-komersial 
dan penerima tentang merek, produk, atau layanan yang ditawarkan untuk dijual, dan 
menuurut Westbrook (1987) mendefinisikan word-of-mouth sebagai komunikasi tidak 
resmi yang diarahkan pada konsumen lain tentang kepemilikan, penggunaan atau 
karakteristik barang tertentu dan jasa dan / atau penjual mereka. 

Menurut Bansal dan Voyer (2000), niat untuk merekomendasikan suatu 
organisasi adalah salah satu kekuatan yang paling kuat di pasar, East (2005) 
mengemukakan bahwa rekomendasi ini menawarkan saran informal untuk orang lain 
tentang barang yang berbeda, jasa, atau organisasi (Casalo, Flavian, & Guinaliu, 
2010). 
2.2 Rerangka Konseptual 

 Perceived Attractiveness pengunjung terkait dengan tujuan wisata juga 
akan berdampak pada kepuasan (Satisfaction) mereka terhadap destinasi wisata. 
Beberapa peneliti (Kozak dan Rimmington, 2000; Um et al., 2006) telah mengamati 
efek positif dari Perceived Attractiveness pada Satisfaction. Maka dari itu, dapat 
dikatakan bahwa pengunjung yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap destinasi 
lebih mungkin untuk mengalami kepuasan lebih besar. 

H1 : Perceived Attractiveness berpengaruh positif terhadap Tourist Satisfaction 
Kualitas memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan seseorang, 

semakintinggi kualitas produk barang atau jasa, maka akan semakin tinggi pula tingkat 
kepuasan orang tersebut. Perceived Quality pengunjung terkait dengan tujuan wisata 
juga akan berdampak pada kepuasan mereka dengan destinasi. Beberapa peneliti ( 
Tsoukatos dan Rand, 2006;. Um et al, 2006) telah mengamati efek positif dari 
Perceived Quality pada Satisfaction. 
H2 : Perceived Quality berpengaruh positif terhadap Tourist Satisfaction 

Resiko adalah salah satu yang menjadi alat pertimbangan wisatawan dalam 
menilai atau memilih tujuan destinasi mereka. Semakin besar resiko yang ada di suatu 
tempat maka semakin kecil tingkat keinginan wisatawan untuk mengunjungi tempat 
tersebut. Perceived Risk pengunjung terkait dengan tujuan wisata juga akan 
berdampak pada kepuasan mereka terhadap destinasi. Beberapa peneliti (Fornell et 
al, 2006;. Yuksel dan Yuksel, 2007) telah mengamati efek negatif dari Perceived Risk 
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pada Satisfaction. Pengunjung yang melihat risiko yang lebih rendah lebih mungkin 
untuk mengalami lebih besar satisfaction dengan destinasi wisata. 
H3 : Perceived Risk berpengaruh negative terhadap Tourist Satisfaction 
Perceived Value pengunjung terkait dengan tujuan wisata berdampak pada 
Satisfaction mereka dengan destinasi. Dalam penelitian Ryu, Lee, dan Kim (2011) 
ditemukan hasil yang signifikan antara Value dan Customer Satisfaction. Beberapa 
peneliti (Chen dan Tsai, 2007; Deslandes, 2003) telah mengamati efek positif dari 
Perceived Value pada Satisfaction. Pengunjung yang merasakan Value yang lebih 
tinggi lebih mungkin untuk mengalami kepuasan yang lebih besar terhadap destinasi 
wisata. Dalam penelitian lain juga ditemukan bahwa Perceived Value dan Satisfaction 
sangat berkolerasi (Gallarza dan Saura 2004).  
H4: Perceived Value berpengaruh positif terhadap Toursit Satisfaction 

Menurut Oliver (1997) kepuasan adalah penilaian konsumen mengenai produk 
atau jasa secara keseluruhan. Hubungan positif antara kepuasan dan niat revisit telah 
ditemukan di destinasi pariwisata oleh beberapa peneliti (Baker & Crompton, 2000; 
Kozak, 2001; 2001; Yuksel, 2001). 
 Telah ditunjukan pada penelitian sebelumnya bahwa kepuasan adalah 
predictor penting dari niat untuk kembali. Deslandes (2003) dan Alcaniz et al. (2005) 
telah menemukan bahwa satisfaction menghasilkan efek langsung dan positif 
padarevisit intention.  
H5a: Tourist Satisfaction berpengaruh positif terhadap Revisit Intention 

Tingkat kepuasan seseorang mempengaruhi banyak faktor, salah satunya 
adalah keinginan untuk merekomendasikan. Ketika seseorang telah mendapat 
kepuasan yang sesuai maka akan semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk 
merekomendasikan.  

Menurut Klenosky et. al (1998) dalam Hosany & Witham (2009) turis sangat 
bergantung pada sumber-sumber non komersial informasi, seperti rekomendasi dari 
teman dan keluarga ketika memilih liburan. Penelitian yang dilakukan oleh Hui et al., 
(2007) menyatakan pada penelitian sebelumnya bahwa ada hubungan positif antara 
kepuasan dan niat untuk merekomendasikan. 
H5b: Tourist Satisfaction berpengaruh positif terhadap Intention to 

Recommend. 
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2.3 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metode Penelitian 
3.1 Objek Penelitian 
 Objek dalam penelitian kali ini adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 
(TNGGP), sehingga yang menjadi unit analisis penelitian ini adalah para wisatawan 
yang pernah mengunjungi TNGGP. Kriteria umum dari pemilihan calon responden 
adalah orang-orang yang pernah mengunjungi Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango.  
3.2 Jenis dan Desain Penelitian 
 Jenis pemelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian 
deskriptif. Riset atau penelitian deskriptif adalah satu jenis riset konklusif yang 
mempunyai tujuan utama menguraikan sesuatu, biasanya karakteristik atau fungsi 
pasar (Malhotra 2010).  
 Metode penelitian yang digunakan adalah cross-sectional design. Cross-sectional 
designadalah satu jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi 
mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya satu kali (Malhotra 2010). 
 
3.3 Metode Penghimpuan Data  
 Metode yang dipilih untuk menganalisis data penelitian harus sesuai dengan pola 
oenelitian dan variabelyang akan diteliti yaitu SEM (Structural Equation Modeling) dari 
paket software statistic AMOS yang digunakan dalam model dan pengujian hipotesis. 
3.3.1 Jenis dan Sumber Data 
  Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah : 

 Data Primer 
Data yang diciptakan peneliti untuk tujuan menangani masalah khusus 
(Malhotra 2010) 

Perceived 

Attractiveness 

(PA) 
Revisit 

Intention (RI) 

 

Intention to 

Recommend 

(ITR) 

 

Perceived Risk 

(PR) 

Tourist 

Satisfaction (TS)  

Perceived 

Quality (PQ) 

 

Perceived 

Value (PV) 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (-) 

H4 (+) 

H5a (+) 

H5b (+) 
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 Data Sekunder 
Data yang dikumpulkan untuk beberapa maksud selain dari masalah 
yang sedang ditangani (Malhotra 2004). Biasanya data sekunder 
didapatkan dari buku-buku, media onlune, maupun jurnal yang memiliki 
tema atau topik yang terkait. 

3.3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen, yang memiliki serangkaian 
karakteristik serupa, yang mencakup semesta untuk kepentingan masalah 
riset pemsaran (Malhotra 2004), populasi dalam penelitian ini adalah turis atau 
yang pernah mengunjungi Taman Nasional gunung Gede Pangrango. 

 Sampel adalah subkelompok elemen populasiyang terpilih untuk berpartisipasi 
dalam studi (Malhotra 2004). Langkah pertama dalam penentuan sampel 
adalah dengan menentukan populasi terlebih dahulu, yang dimana populasi 
dalam penelitian ini adalah para wisatawan Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango. Selanjutnya adalah prosedur sampling atau yang biasa disebut 
dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sample non-
probability sampling dengan teknik convenience sampling yaitu peneliti tidak 
mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Kriteria 
penentuan sampel dalam penelitian kali ini adalah responden yang pernah 
mengunjungi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 
 Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk 
teknik analisis data. Menurut Hair et al (2010) untuk metode statistik SEM, 
ukutan sampel yang seusai adalah 100 sampai 200. Untuk mendapat hasil 
yang valid, Hair et al  (2010) berpendapat pedoman ukuran sample tergantung 
dari jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Pada penelitian ini terdapat 7 variabel 
dengan 30 indikator. Sehingga didapatkan hitungan sebagai berikut: 

Jumlah sampel = 30 indikator X 5 
                        = 150 Responden 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

 Tipe dasar dari skala mengikuti tipe nilai datanya, dalam penelitian ini tipe skala 
yang digunakann adalah interval. Interval yaitu bernilai klasifikasi/ order (ada 
urutannya), dan berjarak (perbedaan dua nilai berarti), dan metode penskalaan yang 
digunakan adalah skala rating yaitu dengan menggunakan skala likert yang dimana 
skala ini digunakan untuk mengukur respons subjek ke dalam beberapa skala dengan 
interval yang sama (Hartono 2013). 
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3.1 Operasionalisai Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

 
 
 
 
 
Perceived 
Attractiveness 
(PA) 

 

Menurut Hu dan 
Ritchie (1993) daya 

tarik destinasi 
dihasilkan dari 

sebuah kombinasi 
dari psikologis 

internal dan eksternal 
destinasi (D. Kim & 

Perdue, 2011)  

 

 
PA 1. Menurut saya TNGGP adalah 
tujuan wisata yang menyenangkan. 
(Russell, Ward, & Pratt, 1981) 
PA 2. TNGGP memiliki banyak objek 
visual yang unik. 
PA 3. TNGGP menyediakan sejumlah 
kegiatan rekreasi. 
PA 4. TNGGP menawarkan banyak 
pemandangan yang indah.  
(Lin, Morais, Kerstetter, & Hou, 2007) 

 
 
 
 
 

Interval 
1-7 

 

Variabel Definisi 
Alat ukur 

Skala 

 
 
 
 
 
 
Perceived 
Quality 
(PQ) 

 
 
 
 
 

Penilaian konsumen 
terhadap keunggulan 
suatu produk secara 

keseluruhan  
( Zeinthaml 1988) 

 
PQ 1. TNGGP mudah dijangkau. 
PQ 2. secara keseluruhan TNGGP 
adalah destinasi yang bersih. 
PQ 3. TNGGP memiliki Keunikan 
sejarah. 
PQ 4.  TNGGP memiliki kualitas 
akomodasi yang baik. 
PQ 5. masyarakat di sekitar TNGGP 
memiliki keramahtamahan yang baik. 
(Žabkar et al., 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Interval     
1-7 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

 
 
 
 
 
 
Perceived 
Risk 
(PR) 

 
 
 
 

sifat dan jumlah risiko 
yang dirasakan oleh 

konsumen dalam 
merenungkan 

keputusan pembelian 
tertentu (Cox & Rich, 

2014) 

 
PR 1. TNGGP adalah tempat yang 
memiliki potensi bahaya bagi wisatawan 
PR 2.Saya berpikir bahwa teman-teman 
atau kerabat saya akan khawatir 
tentang keselamatan saya saat berada 
di TNGGP  (Fuchs & Reichel, 2006) 
PR 3. Ada kemungkinan serangan 
terror hewan buas di TNGGP 
 (Fuchs, Uriely, Reichel, & Maoz, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 
1-7 
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PR 4. Sangat mungkin bahwa di 
TNGGP terjadi cuaca tak terduga 
(misalnya, badai)  
(Schroeder, Pennington-Gray, 
Kaplanidou, & Zhan, 2013) 
 

  

Variabel 
 

Definisi 
 

Alat ukur 
Skala 

 
 
 
 
 
Perceived 
Value 
(PV) 

 
 
 

Penilaian konsumen 
secara keseluruhan 
atas utilitas produk 

atau jasa 
berdasarkan persepsi 

apa yang diberikan 
danapa yang diterima 

(Zeithaml 1988) 
 

 
PV 1. Berkunjung ke TNGGP membuat 
saya merasa senang 
PV 2. TNGGP membuat saya merasa 
berpetualang 
PV 3. TNGGP memberikan 
pengalaman yang tidak terlupakan bagi 
saya (Prebensen, Woo, Chen, & Uysal, 
2013) 
PV 4. TNGGP memberikan 
pengalaman sesuai dengan uang yang 
dikeluarkan (Ryu, Han, & Kim, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 

Interval 
1-7 

 

Variabel Definisi Alat Ukut Skala 

 
 
 
 
 
 
Tourist 
Satisfaction 
(TS) 

 
 

Akibat dari 
membandingkan 
pengalaman turis 

pada destinasi atau 
tujuan yang 

dikunjungan dan 
harapan tentang 

destinasi  
(Pizam, Neumann, & 

Reichel, 1978) 
 

TS 1. saya senang mengunjungi ke 
TNGGP. 
TS 2. kunjungan ke TNGGP sebaik apa 
yang saya pikirkan. 
TS 3. saya sangat menikmati kunjungan 
ke TNGGP. 
TS 4. kunjungan ke TNGGP adalah 
pengalaman yang baik bagi saya 
TS 5. saya sangat puas dengan 
keputusan saya untuk mengunjungi 
TNGGP 
(Quintal & Polczynski, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interval 
1-7 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

 
Revisit 
Intention 
(RI) 

Niatan wisatawan 
kembali bersedia atau 
berencana akan 
berkunuung ke tujuan 
yang sama lagi 
(Cole & Cole, 2004) 

 
RI 1. saya berencana untuk kembali ke 
TNGGP pada masa mendatang. 
RI 2. saya mungkin akan kembali ke 
TNGGP pada masa mendatang 
(Huang & Hsu, 2009) 

 
 

 
 
 
 

Faktor pembentuk..., Yusran Fauzi Latuconsina, Ma.-IBS, 2016



12 
Indonesia Banking School 

 

 RI 3. saya mempertimbangakan 
TNGGP sebagai pilihan pertama tujuan 
wisata di banding dengan taman 
nasional yang lain. 
RI 4. saya sangat berniat untuk 
mengunjungi TNGGP lagi. 
(T. (Terry) Kim, Kim, & Kim, 2009) 

 
Interval 

1-7 

 

Variabel Definisi Alat Ukur skala 

 
 
 
Intention to 
Recommend 
(ITR) 

 

 

Menurut East (2005) 
menawarkan saran 

informal untuk orang 
lain tentang barang 
yang berbeda, jasa, 

atau organisasi 
(Casalo et al., 2010) 

ITR 1. saya bersedia untuk 
merekomendasikan TNGGP kepada 
teman-teman saya. 
ITR 2. saya akan menyarankan TNGGP 
kepada teman dan saudara (Valle et al., 
2006) 
ITR 3. saya akan merekomendasikan 
TNGGP ke teman-teman saya (Ryu et 
al., 2008) 
ITR 4. Jika kerabat saya mencari 
tempat wisata saya kemungkinan akan 
merekomendasikan TNGGP (Casalo et 
al., 2010) 

 
 

 
 
 
 
 

Interval 
1-7 

 

4. Analisis dan Pembahasan 
4.1 Profil Responden 

 Seluruh responden pada penelitian ini berjumlah 150 orang dengan mayoritas 
responden berjenis kelamin pria sebanya 110 orang atau sebesar 73%. Usia 
mayoritas responden adalah 20-30 tahun yaitu sebanyak 116 responden atau 

77%. , pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah SMA/Sederajat 

yaitu sebanyak 73 responden atau 49%. Pekerjaan responden terbanyak adalah 

pelajar/mahasiswa yaitu sebanyak 95 responden atau sebanyak 63%.  
4.2 Hasil Analisis Data 

Output Regression 

Hipotesis Estimasi C.R p Kesimpulan 

TS←PA 0.507 5.664 *** H1 Didukung Data 

TS←PQ 0.157 2.824 0.005 H2 Didukung Data 

TS←PR -0.006 -0.301 0.764 H3 Tidak Didukung Data 
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TS←PV 0.429 4.995 *** H4 Didukung Data 

RI←TS 1.157 5.962 *** H5a Didukung Data 

ITR←TS 0.934 5.846 *** H5b Didukung Data 

Sumber: Hasil Pengolahan Menggunakan AMOS 21 

 Berdasarkan hasil data dari model keseluruhan diketahui bahwa 5 hipotesis 
didukung data dan 1 hipotesis tidak didukung data. Hipotesis Perceived 
Attractiveness terhadap Tourist Satisfaction didukung data karena nilai p < 0.05 
(***), Hipotesis Perceived Quality terhadap Tourist satisfaction didukung data 
karena nilai p < 0.05 (0.005),Hipotesis perceived Risk terhadap Tourist satisfaction 
tidak didukung data karena nilai p > 0.05 (0.764), Hipotesis Perceived Value 
terhadap Tourist Satisfaction didukung data karena nilai p < 0.05 (***),Hipotesis 
Tourist Satisfaction terhadap Revisit Intention didukung data karena nilai p < 0.05 
(***),Hipotesis Tourist Satisfaction terhadap Intention to Reccomend didukung 
data karena nilai p < 0.05 (***). 
 

4.3 Implikasi Manajerial  
1. Variabel yang akan dibahas adalah Perceived Attractiveness. Perceived 

Attractiveness dalam penelitian ini memiliki 4 indikator. Perceived 
Attractiveness memiliki pengaruh yang positif terhadap Tourist Satisfaction. 
Maka dari itu TNGGP perlu memiliki daya tarik yang menarik agar dapat 
meningkatkan kepuasan bagi para wisatawan. Berikut average value 
Perceived Attractiveness (PA) dari yang terbesar hingga terkecil. 

Tabel 4.8 Average Value PA (Perceived Attractiveness) 

 
Indikator Variabel 

 
Average Value 

PA4  
6,04 

PA1  
5,76 

PA2  
5,72 

PA3  
5,50 

 Sumber: hasil pengolaham menggunakan Amos 21 
 Berdasarkan tabel 4.8 diatas merupakan average value Perceived 
Attractiveness (PA) dari yang terbesar hingga terkecil. Indikator PA4 (TNGGP 
menawarkan pemandangan yang indah) merupakan hal yang paling penting 
karena pemandangan indah merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki 
oleh TNGGP. Pihak pengelola TNGGP dapat melakukan penutupan pada 
waktu-waktu tertentu contohnya saat tanggal 17 agustus yaitu hari dimana 
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terjadi sangat banyak pendakian, karena jika terlalu banyak pendakian yang 
terjadi maka dapat mengakibatkan kerusakan. Penutupan ini dilakukan agar 
ekosistem maupun pemandangan di TNGGP dapat tetap tejaga.  
 Indikator PA1 (Menurut saya TNGGP adalah tujuan wisata yang 
menyenangkan) perlu ditingkatkan karena jika TNGGP menjadi tujuan wisata 
yang menyenangkan maka kepuasan wisatawan juga akan naik. Hal ini dapat 
dilakukan dengan membuat papan informasi mengenai TNGGP di setiap sudut 
jalur pendakian agar wisatawan bisa lebih menikmati perjalanan wisatanya 
dan juga bisa mendapatkan pengetahuan tambahan. 
 Indikator PA2 (TNGGP memiliki banyak objek visual yang unik) perlu 
ditingkatkan agar wisatawan senang dengan apa yang dilihatnya saat berada 
di TNGGP. Pengelola dapat melakukan hal itu dengan cara, menambah atau 
menanam tumbuhan baru di kawasan alun-alun surya kencana agar dapat 
menambah keindahan objek visual yang ada, karena saat ini di alun-alun surya 
kencana hanyalah hamparan tanah luas dengan sedikit tanaman edelweis.  
 Indikator PA3 (TNGGP menyediakan sejumlah kegiatan rekreasi) 
menunjukan bahwa TNGGP memiliki sejumlah rekreasi yang dapat dinikmati 
oleh masyarakat. Pengelola dapat memberikan jasa penyewaan sepatu 
gunung maupun P3K kepada pengunjung agar bisa lebih meningkatkan 
keamanan pengunjung yang datang ke TNGGP. 

2. Variabel yang akan dibahas adalah Perceived Value. Di dalam penelitian ini 
Perceived Value memiliki 4 indikator. Hasil penelitian yang dilakukan kepada 
responden, Perceived Value memiliki pengaruh yang positif terhadap Tourist 
Satisfaction. Maka dari itu TNGGP perlu memiliki nilai yang baik bagi 
wisatawan agar dapat meningkatkan kepuasan. Berikut average value 
Perceived Value (PV) dari yang terbesar hingga terkecil. 

Tabel 4.8 Average Value PV (Perceived Value) 

 
Indikator Variabel 

 
Average Value 

PV1  
5,98 

PV2  
5,91 

PV4  
5,88 

PV3  
5,84 

 Sumber: hasil pengolaham menggunakan Amos 21 
 PV1 (berkunjung ke TNGGP membuat saya merasa senang), dan PV3 
(TNGGP memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya) 
merupakan indikator yang memiliki average value yang paling tinggi dan paling 
rendah. Cara mempertahankan PV1 dan PV3 dapat dilakukan dengan 
memperbanyak/melestarikan tanaman-tanaman langka di TNGGP seperti 
Rasamala dan kantong semar. Dampak pelestarian yang dilakukan maka 
tumbuhan langka tersebut bisa semakin banyak. Pengunjung akan merasa 
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senang dan mendapat pengalaman yang tidak terlupakan jika bisa melihat hal-
hal yang jarang ditemukannya ditempat lain. 
 PQ2 (TNGGP membuat saya merasa berpetualang), dengan status 
sebagai destinasi wisata yang bertemakan alam, maka wajar jika wisatawan 
ingin merasakan sensasi berpetualang saat mengunjungi TNGGP. Hal ini 
tentu harus dipertahankan oleh pengelola dengan cara melakukan kegiatan 
pembinaan habitat (memulihkan) dengan panyampaian informasi tentang 
konservasi dan kelestarian alam agar habitat tumbuhan yang ada di TNGGP 
tetap terjaga. Jika habitat tetap terjaga maka tumbuhan yang ada di TNGGP 
akan semakin rimbun dan bisa menimbulkan rasa berpetualang bagi orang 
yang mengunjungi TNGGP. 
 PQ4 (TNGGP memberikan pengalaman sesuai dengan uang yang 
dikeluarkan), hal ini menunjukan bahwa responden merasa bahwa 
pengalaman dan biaya yang dikeluarkan saat berkunjung ke TNGGP telah 
sesuai, tetapi ada baikanya pengelola menurunkan harga tiket masuk ke 
TNGGP yang saat ini lebih dari Rp 20.000, sangat jauh jika dibandingkan 
dengan Taman Nasional lain seperti Taman Nasional yang hanya Rp 7.500. 

3. Variabel yang akan dibahas adalah Perceived Quality. Perceived Quality 
dalam penelitian ini memiliki 5 indikator. Hasil penelitian yang dilakukan 
kepada responden, Perceived Quality memiliki pengaruh yang positif 
terhadap Tourist Satisfaction. Maka dari itu TNGGP perlu memiliki Kualitas 
yang baik agar dapat meningkatkan kepuasan bagi para wisatawan. Berikut 
average value Perceived Qualituy (PQ) dari yang terbesar hingga terkecil. 

Tabel 4.9 Average Value PQ (Perceived Attractiveness) 

 
Indikator Variabel 

 
Average Value 

PQ5  
5.60 

PQ1  
5,55 

PQ4  
5,34 

PQ3  
5,29 

PQ2 
 

 
4.88 

 Sumber: hasil pengolaham menggunakan Amos 21 
 Berdasarkan tabel 4.9 diatas, PQ5 (masyarakat sekitar TNGGP 
memiliki keramahtamahan yang baik) menjadi hal yang paling penting. 
Pengelola dapat melibatkan masyarakat sekitar TNGGP untuk terlibat dalam 
pelayanan terhadap wisatawan. Hal ini dapat membantu pengelola TNGGP 
sendiri, juga dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sekitar.  
 PQ1 (TNGGP mudah dijangkau), pengelola perlu menyediakan bus 
pariwisata untuk menjemput wisatawan yang ingin ke TNGGP, penjemputan 
tersebut dapat dilakukan di kota-kota sekitar seperti Bogor, Jakarta dan 
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Bandung. Adanya bus pariwisata ini membuat wisatawan dapat lebih mudah 
untuk menjangkau TNGGP. 
 PQ4 (Kualitas akomodasi TNGGP baik), pengelola perlu menyediakan 
penginapan dengan biaya yang murah kepada para pengunjung dengan 
memberikan fasilitas seperti toilet dan tempat mandi yang bersih. Penyediaan 
penginapan tersebut juga harus disesuaikan jumlahnya dengan banyaknya 
pengunjung yang datang setiap hari. 
 PQ3 (TNGGP memiliki keunikan sejarah), ini menunjukan bahwa 
keunikan sejarah TNGGP juga merupakan hal yang penting. Pengelola dapat 
menambahkan opsi baru di website resmi TNGGP untuk memberikan 
informasi maupun ketertarikan kepada wisatawan yang berkunjung ke 
TNGGP. 
 PQ2 (secara keseluruhan TNGGP adalah destinasi yang bersih), ini 
menunjukan kebersihan destinasi wisata menjadi penunjang kepuasan 
wisatawan, penambahan tempat pembuangan sampah di berbagai sudut 
TNGGP menjadi hal yang penting untuk tetap menjaga kebersihan TNGGP. 
Pengelola juga dapat melakukan lomba pembersihan sampah yang ada di 
Gunung Gede Pangrango.  

5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Perceived Attractiveness, Perceived 
Quality, Perceived Risk, dan Perceived Value terhadap Tourist Satisfaction, serta 
pengaruh Tourist Satisfaction terhadap Revisit Intention dan Intention to Recommend. 
Hasil analisa dengan menggunakan SEM menunjukan 5 hipotesis terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan, serta 1 hipotesis terbukti berpengaruh negative 
tetapi tidak signifikan. Penelitian untuk menguji hipotesis yang diajukan pada Taman 
Nasional Gunung Gede Pangrango dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perceived Attractiveness terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap 
Tourist Satisfaction. 

2. Perceived Quality terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap Tourist 
Satisfaction. 

3. Perceived Risk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tourist 
Satisfaction. 

4. Tourist Satisfaction terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap Revisit 
Intention. 

5. Tourist Satisfaction terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap Intention to 
Recommend. 

5.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka adapun saran 

yang dapat diberikan kepada TNGGP maupun kepada peneliti lain sebagai berikut: 
1. Bagi Pengelola TNGGP 

a. Melakukan penutupan pada waktu-waktu tertentu. 
b. Membuat papan informasi. 
c. Menanam atau menambah tanaman baru di alun-alun surya 

kencana. 
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d. Memberikan jasa penyewaan sepatu gunung maupun P3K. 
e. Memperbanyak dan melestarikan tanaman-tanaman langka di 

TNGGP. 
f. Melakukan kegiatan pemulihan habitat. 
g. Menurunkan harga tiket masuk. 
h. Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TNGGP. 
i. Melakukan pengadaan bus pariwisata. 
j. Melakukan penyediaan penginapan murah dan lengkap. 
k. Melakukan menambahan opsi baru di website resmi TNGGP. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 
Saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 
dengan tema serupa adalah memilih variabel lain yang dapat 
menggantikan variabel perceived risk yang ada pada penelitian 
ini karena pada penelitian ini variabel  perceived risk menjadi 
satu-satunya variabel yang tidak signifikan. Variabel lain yang 
mungkin dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya untuk 
mengganti Perceived Risk adalah Perceived Price, karena 
dalam penelitian ini ditemukan bahwa biaya merupakan salah 
satu faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan. 
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