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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
1. Latar Belakang 
 

Setiap manusia selalu memiliki berbagai macam kebutuhan. Salah 

satunya adalah melakukan rekreasi atau berwisata yaitu melakukan kegiatan 

perjalanan dengan mengunjungi daerah-daerah tertentu yang dapat 

memberikan ketenangan, kesenangan dan kepuasan tersendiri dengan maksud 

dan tujuan melepas kejenuhan dari kegiatan sehari-hari. Pariwisata merupakan 

segala kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah, dunia usaha atau swasta 

maupun masyarakat dalam menata, mengatur, mengelola, menyediakan dan 

melayani kebutuhan orang-orang yang melakukan perjalanan atau wisatawan 

untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Objek dan daya tarik wisata, 

meliputi: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah seperti 

candi dan makam, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan 

masyarakat, dan yang bersifat alami, seperti keindahan alam, gunung berapi, 

danau, pantai indah, dan sebagainya. Kegiatan pariwisata juga didukung oleh 

pengusahaan jasa dan sarana pariwisata, yakni agen perjalanan wisata, 

akomodasi, dan transportasi serta usaha usaha jasa lainnya yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pariwisata. Dengan melihat pandangan masyarakat 

yang menganggap pariwisata merupakan suatu kebutuhan, setiap daerah di 

Indonesia merasa perlu mengembangkan industry pariwisata di daerah mereka 

masing-masing. Adanya kegiatan pariwisata yang baik dinilai sangat penting 

karena dapat secara langsung maupun tidak langsung mengangkat derajat 
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daerah tersebut. Banyak sekali manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh 

dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata bila direncanakan dan 

diarahkan dengan baik. Manfaat dan keuntungan tersebut dapat dilihat dan 

dirasakan dari berbagai segi, baik segi ekonomi, social budaya, politik maupun 

lingkungan hidup. 

Provinsi Jawa Timur tidak lepas dengan berbagai tempat wisata yang 

beraneka ragam macamnya. Seringkali juga menjadi tujuan khusus oleh para 

wisatawan, baik dari segi Alamnya, Budaya, Agro, Seni  juga Sejarahnya. 

Dalam setiap daerah di Jawa Timur memiliki berapa nilai- nilai tersendiri, dan 

mempunyai andalan objek wisata. Salah satu daerah Provinsi Jawa Timur 

yaitu Kabupaten Malang banyak memiliki tempat wisata yang sangat 

potensial. Kabupaten Malang memiliki kekhasan tersendiri yang membuat 

wilayah berbeda dari tempat lainnya. Keadaan alam yang terdiri dari gunung-

gunung dan pantai serta sejarah kebudayaan yang terkenal menjadikan 

Kabupaten Malang memiliki  variasi wisata budaya yang seharusnya menjadi 

kekuatan dalam memajukan industry pariwisata.  Hanya saja adanya 

permasalahan seperti potensi wisata yang ada tidak banyak diketahui oleh 

masyarakat, membuat sektor pariwisata kurang berkembang dan kunjungan 

wisatawan pun sedikit.  Apalagi untuk tempat-tempat wisata yang masih baru 

berdiri dan berlokasi di pinggiran kota, menjadikan  tempat wisata sulit untuk 

berkembang karena belum diketahui banyak orang. Permasalahan tersebut 

bertambah kompleks, mengingat wilayah lain yaitu kota Malang dan Batu 

sudah memliki tempat wisata yang sudah sangat maju dan terkenal di 

Indoensia bahkan manca Negara.   
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Menghadapi permasalahan tersebut, maka salah satu hal yang perlu 

diperhatikan adalah kepuasan pengunjung tempat wisata. Menurut Philip 

kotler dan Amstrong mendefinisikan kepuasan sebagai “perasaan  yang timbul 

setelah mengevaluasi pengalaman pemakaian produk”. Pemakaian produk 

dalam hal ini adalah layanan jasa  yang disediakan oleh tempat wisata. Jika 

perasaan itu baik, berarti harapan pengunjung terpenuhi, maka pengunjung 

memiliki persepsi yang baik terhadap tempat wisata. Sebaliknya, jika perasaan 

pengunjung atas layanan jasa yang disediakan tempat wisata itu buruk, maka 

harapan pengunjung tidak terpenuhi (tidak puas) sehingga persepsi yang ada 

di dalam benak pengunjung juga buruk. Agar pengunjung dapat terpenuhi 

harapannya dan memiliki kepuasan yang tinggi, maka diperlukan suatu 

aktivitas yang dapat menarik perhatian pengunjung agar lebih sering datang ke 

tempat wisata yang dimaksud yaitu melalui kegiatan even.  

Even merupakan suatu kegiatan/pameran, pertunjukan atau festival 

dengan syarat ada penyelenggara, peserta, dan pengunjung ( John E Kennedy, 

2009: 3). Selanjutnya, dijelaskan oleh Any Noor dalam buku mangemen even, 

Even adalah “Suatu kegiatan yang diselenggarakan hal- hal penting sepanjang 

hidup manusia baik secara individu atau kelompok yang terikat secara adat , 

budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta 

melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu.  

Ruslan (1998:217) bahwa tujuan even agar masyarakat atau public sasaran 

memperoleh pengenalan, pengetahuan, pengertian yang mendalam dan 

diharapkan dari acara khusus tersebut dapat menciptakan citra positif terhadap 

produk atau perusahaan yang diwakili”. Dalam kaitannya dengan tempat 
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wisata, maka kedua pendapat  tersebut dapat diasosiasikan bahwa even 

merupakan acara yang konsepnya dibuat berbeda dengan acara lainnya 

sebagai alat atau publisitas yang efektif dalam menjaga nama tempat wisata 

dan mengingat public pada produk atau tempat wisata.   

Keberadaan tempat wisata yang ada di Kabupaten Malang khususnya di 

wilayah  Pakisaji Kabupaten Malang yaitu tempat wisata  “BONDERLAND “ 

menarik perhatian karena merupakan salah satu tempat wisata yang baru 

empat tahun berdiri dan sudah harus menghadapi persaingan yang cukup berat 

dari tempat wisata yang ada di Kota Malang maupun Kota Batu.   Taman 

Wisata ini terletak tidak jauh dari pinggiran Kota Malang. 4 km  dari pertigaan 

Kacuk Jl. Satsui Tubun yang dimana jalan menuju arah Kepanjen. Tempat 

Rekreasi mempunyai nama yang sangat mencirikan nama dusunnya 

“BUNDER “ dan tempat wisatanya bernama “BONDERLAND “ yang masih 

berumur 3 tahun dan berlokasi di Jl. Embong Turi Dusun Bunder Genengan 

Pakisaji Kabupaten Malang.  Sebagai ‘pendatang baru’ dalam dunia 

pariwisata,  “BONDERLAND “ menghadapi persaingan yang tajam dari 

tempat wisata yang ada di Kota Malang dan Batu. Oleh sebab itu, perlu 

adanya even-even menarik yang dilakukan  “BONDERLAND “ agar dapat 

memuaskan pengunjung.  

 “BONDERLAND “ juga melengkapi wahana permainan serta kolam 

renangnya, “BONDERLAND “  juga menampilkan acara atau even yang 

menarik disetiap hari Minggu agar masyarakat ingin datang ketempat wisata 

ini seperti badut, marching band, teater yang berbaur langsung dengan 

pengunjung. Kemudian, dalam minggu selanjutnya didatangkanlah 
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MARCING BAND yang memainkan beberapa lagu di arean luar pemandian, 

orangtua yang sedang jenuh menunggu anak- anak mereka berenang tiba- tiba 

terhibur dengan Iringan beberapa lagu yang dibawakan. Contoh dalam hari 

Minggu berikutnya, Area pemandian tiba- tiba dipenuhi dengan sekumpulan 

penjahat yang bertopeng seakan akan mereka adalah perampok/ penjahat yang 

sedang lari dari kejaran para polisi, tentara dan oknum – oknum yang lainnya. 

Juga menyediakan panggung hiburan yang diisi oleh band- band indie kota 

Malang.  

Semua tempat wisata berusaha untuk mempertahankan hidup agar 

mereka tetap dipercaya sebagai tempat pariwisata masyarakat ditengah 

maraknya persaingan dengan strategi – strategi yang ada. Dengan diadakan 

even-even ini dapat memberikan kepuasan pada pengunjung dengan harapan 

akan lebih sering lagi datang ke “BONDERLAND “.  

 

2. Rumusan Masalah 

Banyaknya tempat wisata yang berada di kota Malang dan Batu 

merupakan ancaraman tersendiri bagi tempat wissata Kabupaten Malang 

khususnya  “BONDERLAND “. Sebagai pendatang baru dalam dunia 

pariwisata, “BONDERLAND “menghadapi tantangan yang cukup berat dari 

tempat-tepat wisata yang ada di Kota Malang dan Batu. Oleh karena 

dperlukan terobosan baru dalam menarik minat pengunjung dengan 

mengadakan eeven-even menarik dan inovatif agar dapat memuaskan 

pengunjung.  Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah 
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pada penelitian   ini: “ Seberapa besar  pengaruh frekuensi terpaan even 

terhadap tingkat kepuasan pengunjung ? ” 

 

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh frekuensi 

terpaan even terhadap tingkat kepuasan pengunjung. 

 
4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis 

dan manfaat praktis, yaitu:  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran dan menjadi referensi mengenai even dalam kaitannya dengan 

kepuasan  pengunjung tempat wisata dan juga diharapkan dapat menjadi 

rujukan bagi penelitian berikutnya dalam upaya meningkatkan kepuasan 

pengunjung pada tempat wisata tertentu. 

b. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi pertimbangan 

bagi manajemen Bonderland  dalam upaya meningkatkan kepuasan 

berkunjung.  

 


