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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pariwisata saat ini dianggap sebagai industri yang mengalami perkembangan

pesat. Terutama dalam memajukan perekonomian masyarakat di sekitar daerah 

tujuan wisata. Setiap objek wisata di suatu daerah memiliki ciri khas yang berbeda. 

Objek wisata merupakan produk jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa agar 

konsumen datang untuk berwisata. Hal ini menjadi suatu peluang bagi pihak swasta 

dan pelaku usaha untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana kegiatan 

wisata yang menunjang apabila jika dilihat dari tingginya wisatawan yang 

melakukan perjalanan wisata, 

Menurut (Olivia et al, 2015) faktor yang mempengaruhi kunjungan 

wisatawan erat kaitannya dengan perilaku konsumen yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap pembentukan karakter dari dalam diri seorang individu. Faktor 

tersebut meliputi faktor lingkungan fisik, faktor lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor pembentuk yang berasal dari 

lingkungan sekitar yang dapat memberikan pengaruh pada diri individu. 

Lingkungan eksternal ini adalah sebuah faktor pendorong perilaku seseorang 

sebelum ditimbulkannya respon untuk melakukan kunjungan wisata.  

Keputusan berkunjung merupakan pengambilan keputusan atas suatu 

tindakan dari beberapa pilihan yang ada (Hania et al, 2016) . Seperti menurut 

(Setiadi, 2003) bahwa keputusan berkunjung merupakan perilaku yang sengaja 

dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih 
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satu diantara tindakan alternative yang ada.  Industri pariwisata dapat meningkatkan 

keputusan kunjungan dengan mendorong daya tarik wisatawan dengan staf 

responsif, kondisi fasilitas, kebersihan dan keamanan bagi pengunjung (Mohaidin 

& Murshid, 2017) 

Spillane (2000) mengungkapkan bahwa fasilitas fisik adalah sarana yang 

disediakan oleh pengelola objek wisata untuk memberikan pelayanan atau 

kesempatan kepada wisatawan untuk menikmatinya. Tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai akan mendorong calon wisatawan untuk berkunjung dan 

menikmati objek wisata dengan waktu yang relatif  lama. Sarana dan pelayanannya 

akan memudahkan orang untuk berkunjung ke objek wisata yang diinginkan. 

Sedangkan sarana-sarana menurut Yoeti (2005) terdiri dari beberapa macam 

sarana kepariwisataan, dimana satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dalam 

hal objek wisata untuk membuat kunjungan semakin meningkat, maka harus 

memperhatikan sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, 

sarana penunjang kepariwisataan yang berupa fasilitas dan prasarana umum. 

Fasilitas objek wisata yang menarik dan sesuai keinginan yang sedang 

diminati, akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati 

fasilitas yang ada, termasuk kebersihan, kelancaran, dan jaminan keamanan dari 

fasilitas juga menjadi nilai tambah untuk menarik konsumen untuk berkunjung 

(Sirait, 2017). Faktor pendorong yang sangat kuat dalam pengambil keputusan 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh promosi yang memiliki keterlibatan dalam 

keputusan pembelian. 
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Penelitian Sirait (2017) menunjukkan bahwa fasilitas berpengaruh positif 

terhadap keputusan berkunjung wisatawan di objek wisata Bukit Gebeon. 

Penelitian Andreansyah (2014) juga menunjukkan bahwa strategi promosi 

(advertising, public relation, dan personal selling) yang diterapkan berpengaruh 

terhadap keputusan berkunjung wisatawan Museum House of Sampoerna di 

Surabaya. 

Promosi merupakan bentuk komunikasi yang dirancang untuk memberi 

informasi mengenai produk atau jasa, sehingga dalam perusahaan produk atau jasa 

sangatlah penting dalam menggunakan strategi. Promosi yang tinggi akan 

meningkatkan keputusan berkunjung. Keputusan berkunjung adalah respon dari 

perilaku yang ditunjukkan pelanggan yang dapat mempengaruhi peningatan 

kunjungan wisatawan secara signifikan (Wardah et al, 2016). 

Analisis pengaruh promosi terhadap keputusan berkunjung dalam penelitian 

(Purnama, 2014) yang dilakukan di Museum Ranggawarsito menunjukkan bahwa 

hubungan antara promosi terhadap keputusan berkunjung berpengaruh signifikan. 

Hal ini berarti promosi yang semakin baik, akan meningkatkan keputusan 

berkunjung secara signifikan atau nyata. Selain telah menjadi subjek yang sangat 

penting, pemasaran juga dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dimana 

perkembangan ekonomi terus meningkat dengan bertambah tingginya tingkat 

persaingan. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran (Kotler, 2005). Tentunya ini 

berhubungan dengan kegiatan pemasaran pada dunia bisnis pariwisata yang perlu 

dikelola secara baik dan profesional. 
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Kota Batu salah satu daerah yang mulai memberikan perhatian khusus dalam 

mengembangkan sektor wisata dengan berbasis alam dan Pendidikan. Potensi-

potensi berupa hutan kota, taman baca, tempat rekreasi dan pasar wisata dan lain 

sebagainya menjadi usaha pemerintah dalam merawat dan melestarikan untuk 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu (Dinas Komunikasi dan 

Informatika, 2013). 

Seiring dengan perubahan dan pertumbuhan Kota Batu yang dikenal sebagai 

kota wisata membuat pemerintah terus bekerja dalam membangun infrastruktur, 

pengembangan fasilitas pendukung, pengembangan potensi alam yang dimiki, serta 

pengembangan sarana dan prasarana yang harus diselesaikan oleh pemerintah demi 

mencapai pembangunan daerah yang merata untuk masyarakat Kota Batu. Sektor 

pariwisata di Kota Batu memiliki kemampuan untuk dikembangkan dengan optimal 

agar menjadi daerah wisata yang lebih diminati karena masih terdapat beberapa aset 

wisata yang memerlukan pembenahan dan pengelolaan dengan baik. Salah satunya 

adalah objek wisata Coban (Amajida, 2015). 

Coban Talun merupakan salah satu wisata alam air terjun. Aksesbilitas yang 

cukup mudah dan dekat dengan pusat kota. Pada tahun 1990, lokasi air terjun Coban 

Talun sempat populer di kalangan warga Batu dan Malang. Tempat tersebut 

dipergunakan sebagai kawasan bumi perkemahan untuk kegiatan siswa atau suatu 

organisasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kawasan tersebut tidak lagi 

diminati oleh wisatawan karena terdapat beberapa fasilitas dan sarana yang rusak 

seperti kamar mandi yang sudah tidak terurus, akses jalan menuju objek wisata yang 
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cukup sulit, berkurangnya jumlah warung yang menyediakan makanan dan 

minuman, sehingga wisatawan enggan berkunjung. 

Berdasarkan data kunjungan wisatawan pada objek wisata Coban Talun 

mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan jumlah pengunjung terjadi pada 

tahun 2013 yaitu sebanyak 5.359 pengunjung dimana pada tahun 2012 jumlah 

pengunjung mengalami peningkatan sebesar 6.262. Penurunan diduga karena 

kurangnya pembenahan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada sehingga 

wisatawan lebih tertarik untuk berkunjung ke objek wisata yang lebih menarik dan 

edukatif (Amajida dan Isbandono, 2015). 

Pihak pengelola Coban Talun telah mencoba melakukan perbaikan tempat 

wisata dan juga fasilitas yang ada. Tidak hanya perbaikan tetapi juga sedang 

melakukan pengembangan wahana untuk menambah objek wisata yang ditawarkan 

oleh Coban Talun. Terdapat beberapa objek baru yang dapat dinikmati sekaligus 

menjadi spot foto pengunjung yaitu Kampung Indian dan Rumah Pagupon. Dimana 

kedua objek tersebut menjadi sarana promosi tempat wisata kepada masyarakat 

luas. 

Pemasaran yang dilakukan oleh pihak Coban Talun membuat jumlah 

pengunjung mengalami peningkatan setelah diresmikannya Kampung Indian dan 

Rumah Pagupon. Strategi pemasaran melalui sosial media dan dari mulut ke mulut. 

Setiap hari jumlah kunjungan mencapai lebih dari 50 pengunjung di hari weekday, 

untuk weekend mencapai 120 pengunjung. Hal tersebut menjadikan Coban Talun 

harus meningkatkan strategi promosi, dan meningkatkan fasilitas yang ada supaya 

dapat bersaing dengan wisata alam lain. 



6 
 

Perbaikan fasilitas dan promosi di Coban Talun merupakan hal yang penting 

untuk meningkatkan daya saing dengan objek wisata lain yang ada di Kota Batu, 

salah satunya adalah wisata air terjun Coban Rais. Adanya fasilitas pendukung yang 

sesuai dengan kebutuhan para wisatawan merupakan upaya untuk mempertahankan 

konsumen atau wisatawan. Jika jasa pariwisata memberikan fasilitas yang lengkap, 

konsumen pengguna jasa wisata juga akan merasa puas dalam menggunakan 

berbagai macam sarana yang menunjang untuk menciptakan keputusan berkunjung. 

Fasilitas yang baik akan meningkatkan kepuasan melalui keputusan berkunjung 

(Mardiyani & Murwatiningsih, 2012). Dengan demikian, pemasaran pariwisata 

yang tepat dan rancangan  strategi yang dibuat harus ditingkatkan untuk 

mengembangkan suatu tujuan wisata dan fasilitas yang ada didalamnya (Mohaidin 

& Murshid, 2017).  

Pada kenyataanya tampak bahwa pariwisata merupakan kegiatan bepergian 

konsumen untuk mencapai produk wisata yang diinginkan. Meskipun sudah banyak 

bermunculan perusahaan perjalanan atau tempat-tempat wisata namun konsumen 

tidak dipaksakan untuk pergi berwisata ke suatu daerah tujuan wisata tertentu. 

Tetapi, mereka memerlukan suatu informasi mengenai objek wisata secara 

terperinci dan bentuk pemasaran strategis untuk mendorong pengunjung memilih 

tujuan wisata. Dalam hal itu setiap konsumen akan mempunyai alasan tersendiri 

untuk mengunjungi daerah tertentu, yang salah satu alasannya mungkin saja karena 

fasilitas yang tersedia di tempat wisata tersebut. 

Mengunjungi suatu objek wisata perlu didukung dengan adanya fasilitas 

berupa sarana dan prasarana yang menunjang bagi setiap wisatawan yang 
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berkunjung agar bisa menikmati dan merasa nyaman saat berada di objek wisata 

tersebut. Selain fasilitas juga terdapat faktor penting yang dapat meningkatkan 

kunjungan salah satunya yaitu strategi promosi. Dimana promosi sangat penting 

dilakukan bagi pihak wisata terkait untuk membuat masyarakat tahu sehingga  

menimbulkan keinginan untuk berkunjung.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Fasilitas Dan Promosi Terhadap 

Keputusan Berkunjung Pada Objek Wisata Coban Talun Batu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap keputusan berkunjung wisatawan 

Coban Talun di Kota Batu? 

2. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan berkunjung wisatawan 

Coban Talun di Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis: 

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh fasilitas terhadap keputusan 

berkunjung. 

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh promosi terhadap keputusan 

berkunjung. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang manajemen pemasaran 

jasa terkait pengaruh fasilitas dan promosi terhadap keputusan 

berkunjung sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi pihak pengelola Coban Talun, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan 

strategi perusahaan untuk meningkatkan perilaku wisatawan dalam 

berkunjung terutama melalui fasilitas yang disediakan dan promosi yang 

dilakukan. 


