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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi dari sisi 

wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan. Hal tersebut dikarenakan 

Indonesia memiliki potensi menjadi daerah wisata, karena daerah pegunungan 

dan daerah pantai semua itu merupakan potensi wisata di Indonesia. 

Pariwisata Indonesia mengalami peningkatan peringkat yang cukup tinggi 

dalam persaingan pariwisata dunia. Tahun 2013 pariwisata Indonesia 

menempati peringkat ke 70 dan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 

peringkat ke 50 (Goodnews, 2015). Peningkatan peringkat pariwisata 

pastinya dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan 

mancanegara di Indonesia dari tahun ke tahun menggalami peningkatan, 

dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Wisatawan Mancanegara di Indonesia 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Wisatawan (dalam juta) 7.65 8.04 8.80 9.94 10.00 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) 

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia dari 

tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan yang stabil. Meningkatnya 

wisatawan dikarenakan daya tarik pariwisata yang dimiliki tiap provinsi yang 

mampu menarik minat wisatawan. 
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Jawa Timur memiliki pariwisata yang tidak kalah menarik dengan 

provinsi lainnya. Hal ini terlihat dari setiap daerah di Jawa Timur memiliki 

daya tarik masing-masing yang membuat wisatawan berdatang. Dapat dilihat 

pada tabel 1.2 pada tahun 2012 sampai 2015 jumlah wisatawan nusantara dan 

mancanegara yang masuk ke Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Meningkatnya wisatawan untuk melakukan perjalan wisata tentunya 

dapat berdampak positif bagi perkembangan wisata setiap daerah. 

Tabel 1.2 

Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2012 2013 2014 2015 

Wisatawan Nusantara 33.224.659 38.474.757 45.607.609 10.281.656 

Wisatawan Mancanegara 127.664 155.471 182.336 195.585 

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (2016) 

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang 

kaya akan potensi wisatanya. Berbagai macam wisata di Kabupaten Malang, 

mulai dari wisata alam (air terjun coban pelangi, air terjun sumber pitu, coban 

rondo dan lain-lain), wisata Eco (kampung ekowisata bendosari pujon), 

wisata budaya (candi singosari, candi jago, arca dwarapala, candi kidal, 

Padhepokan Seni Asmoro Bangun dan stupa sumber awan dan lain-lain), 

wisata minat khusus (kasembon rafting dan ndayung rafting poncokusumo) 

dan wisata buatan (taman wisata air wendit, pemandian kendedes,  dan lain-

lain, Wisata agro (kebun teh, petik madu, agro apel, keboen naga bululawang) 

mampu menarik pengunjung (Disbudpar.malangkab, 2015). Daya tarik yang 

dimiliki tiap tempat pariwisata berdampak pada peningkatan kunjungan 
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wisatawan. Berikut jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kabupaten 

Malang pada tahun 2012-2014, sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Malang 

Tahun Jumlah Wisatawan Nusantara Jumlah Wisatawan Mancanegara 

2012 2.371.099 30. 041 

2013 2.517.248 33.226 

2014 2.868.977 36.559 

 Sumber: Radarmalang (2015)  

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa tingkat kunjungan 

wisatawan di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, 

fenomena ini dipicu karena kebutuhan masyarakat melepas kepenatan dari 

kesibukan sehari-hari serta daya tarik wisata yang di miliki oleh masing-

masing tempat wisata. 

Kebutuhan wisatawan untuk melepas kepenatan dan memilih tempat 

pariwisata pastinya dilakukan dengan pertimbangan. Adanya kebutuhan dan 

keinginan, maka wisatawan akan mencari informasi mengenai pariwisata 

yang diinginkannya. Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan 

mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan tempat pariwisata 

yang diinginkan. Informasi yang diperoleh wisatawan inilah yang nantinya 

sebagai bahan pertimbangan untuk memilih salah satu pariwisata untuk 

dikunjungi. 

Pertimbangan wisatawan untuk memilih tempat pariwisata salah 

satunya dipengaruhi oleh strategi tiap tempat pariwisata. Strategi pemasar 



4 
 

yang tepat merupakan hal penting yang dapat dilakukan para pelaku bisnis 

untuk mampu menarik wisatawan dan bersaing dengan pesaingnya. Kondisi 

persaingan ini memicu berkembangnya tiap tempat pariwisata dan 

menciptakan persaingan yang cukup ketat. Meningkatnya persaingan tiap 

pariwisata menyebabkan masing-masing tempat pariwisata memiliki strategi 

yang berbeda. Tentunya untuk menarik minat wisatawan agar berdatangan, 

strategi pemasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki daya tarik 

tersendiri. Salah satu wisata di Kabupaten Malang yang memiliki daya tarik 

yaitu Wisata Petik Madu Lawang. 

Wisata Petik Madu Lawang merupakan wisata yang memiliki daya tarik 

tersendiri. Wisata petik madu memperlihatkan secara langsung proses 

pemetikan madu, mulai dari memperlihatkan sarang lebah, menjelaskan 

macam-macam jenis lebah, hingga proses pemisahan madu dari sarang lebah. 

Karena tidak semua pengunjung tahu cara pemetikan madu secara langsung 

dari sarang lebah hingga  menjadi menjadi madu, maka di Wisata petik madu 

pengunjung dapat melihat dan mencobanya. Selain itu, di Wisata Petik Madu 

pengunjung dapat menikmati olahan botok sarang lebah, berfoto dengan 

lebah, memegang ratusan lebah, terapi menggunakan sengat lebah dan yang 

paling menarik sensasi membentuk jenggot dengan ratusan lebah diwajah. 

Penggunjung juga dapat membuat souvenir dengan sarang lebah yang diolah 

menjadi lilin lebah dan membeli macam-macam produk yang di hasilkan oleh 

lebah seperti madu, propolis (getah tanaman yang dihisap lebah), bee pollen 

(serbuk sari bunga) dan royal jelly (air liur lebah yang menjadi makanan 
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ratu). Berikut ini jumlah wisatawan yang berkunjung pada Wisata petik madu 

sebagai berikut: 

Tabel 1.4 

Jumlah Wisatawan Wisata Petik Madu Lawang 

Tahun 2011 2012 2013 2014 

Jumlah Wisatawan  33.501 34.640 33.480 32.040 

Sumber: Wisata Petik Madu 

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 jumlah 

wisatawan sebanyak 33.501, tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 

34.640, sedangkan untuk tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan dari 

33.480 menjadi 32.040 wisatawan. Peneliti melakukan peneletian awal 

dengan beberapa kemungkinan yang menyebabkan penurunan jumlah 

wisatawan dan diperoleh faktor yang menyebabkan penurunan jumlah 

wisatawan yaitu Physical Evidence yang kurang diperhatikan oleh pelaku 

usaha. Wisata petik madu kurang memperhatikan penataan produk yang 

terlihat tidak rapi, taman yang tidak terawat dan rumput liar yang tumbuh 

dipafing menyebabkan terlihat kotor 

Salah satu faktor yang patut diperhatikan dalam pariwisata adalah 

dengan menciptakan fasilitas untuk mendukung pariwisata dan mampu 

mempengaruhi wisatawan untuk melakukan keputusan kunjungan yaitu 

dengan memberikan Physical Evidence yang baik. Physical Evidence 

merupakan salah satu strategi yang penting dalam mempengaruhi wisatawan 

berkunjung dengan memberi tampilan yang menarik akan mempengaruhi 

emosi konsumen untuk berkunjung.  
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Tampilan tangible organisasi menjadi sangat penting dalam membentuk 

kesan awal atau dalam membentuk harapan konsumen. Menurut Zeithaml, 

Bitner & Gremler (2006) physical evidence memiliki elemen-elemen sangat 

diperlukan dalam memajukan sebuah perusahaan, karena hal ini dapat 

mempengaruhi penilaian pelanggan terhadap jasa perusahaan. Tampilan 

fasilitas yang baik akan memberikan daya tarik bagi wisatawan, mulai dari 

desain eksterior yang menarik, tempat parkir luas, landscape bangunan, 

keindahan lingkungan sekitar wisata, keindahan desain interior, layout yang 

tepat, kelengkapan peralatan dan lambang wisata petik madu yang menarik. 

Semua unsur lingkungan fisik dalam hal ini bangunan, peralatan, 

perlengkapan, logo, desain, dan atribut lainnya menjadi bukti fisik yang 

mempengaruhi persepsi pelanggan (Yazid, 2001).Unsur-unsur Physical 

Evidence yang dapat mempengaruhi pengunjung dan harus diperhatikan agar 

mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung serta nantinya menghasilkan 

nilai positif bagi Wisata petik madu.  

Physical Evidence menjadi salah satu hal yang penting untuk 

menunjang suatu jasa dan menarik konsumen. Dalam pariwisata, upaya 

mengelola Physical Evidence yang baik merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam persaingan, karena dengan Physical Evidence yang baik maka 

dapat meningkatkan daya tarik dan mempengaruhi wisatawan dalam 

pengambilan keputusan suatu pariwisata yang dipilihnya. Sedangkan Physical 

Evidence yang tidak diminati dapat menimbulkan sikap negatif dan akhirnya 

dapat menurunkan kesan pariwisata sehingga dapat berdampak kepada 
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penurunan kunjungan. Maka dari itu, Physical evidence merupakan salah satu 

faktor yang penting karena melalui Physical evidence konsumen dapat 

membandingkan suatu jasa dengan jasa lainnya sehingga konsumen tidak 

salah pilih dalam pengambilan keputusan penggunaan jasa (Yazid, 2001).  

Namun keunikan yang dimiliki oleh Wisata petik madu tidak didukung 

dengan Physical evidence yang baik, sehingga memberikan kesan tidak baik 

pada konsumen. Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Wisata petik madu 

harus di evaluasi agar menciptakan Physical Evidence yang baik, nantinya 

membuat konsumen nyaman yang berdampak pada keputusan berkunjung. 

Oleh karena itu, dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Physical Evidence Terhadap Repurchase 

Decisions  Pada Wisata Petik Madu Lawang”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi konsumen tentang Physical Evidence  pada Wisata 

Petik Madu Lawang? 

2. Apakah Physical Evidence yang terdiri dari exterior design, signage, 

parking, landscape, surrounding endvironment, interior design, 

equipment dan layout berpengaruh signifikan terhadap repurchase 

decisions  Wisata Petik Madu Lawang? 

3. Physical Evidence yang terdiri dari exterior design, signage, parking, 

landscape, surrounding environment, interior design, equipment dan 

layout, variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap repurchase 

decisions  Wisata Petik Madu Lawang? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian fokus 

pada permasalahan yang dibahas, maka peneliti melakukan batasan masalah 

yaitu para konsumen Wisata Petik Madu Lawang, physical evidence yang 

terdiri dari exterior design, signage, parking, landscape, surrounding 

environment, interior design, equipment, layout (Zeithaml, Bitner & Gremler, 

2006) dan keputusan pembelian (Tjiptono, 2005).   

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mendeskripsikan persepsi konsumen tentang Physical 

Evidence pada Wisata Petik Madu Lawang. 

b. Untuk mengetahui Physical Evidence yang terdiri dari exterior 

design, signage, parking, landscape, surrounding environment, 

interior design, equipment dan layout berpengaruh secara signifikan 

terhadap repurchase decisions  Wisata Petik Madu Lawang. 

c. Untuk mengetahui Physical Evidence yang terdiri dari exterior 

design, signage, parking, landscape, surrounding environment, 

interior design, equipment dan layout yang berpengaruh dominan 

terhadap repurchase decisions  Wisata Petik Madu Lawang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pemilik Usaha 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran sebagai bahan 

pertimbangan pemilik usaha dalam meningkatkan Physical Evidence, 
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guna perbaikan serta meningkatkan daya tarik wisata yang 

berdampak pada peningkatan repurchase decisions. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atau sebagai 

acuan kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai 

pengaruh Physical Evidence terhadap repurchase decisions. 


