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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

1.1  Latar Belakang  

Kepuasan wisatawan mendorong wisatawan untuk loyal terhadap destinasi 

wisata dengan melakukan kunjungan kembali dan bersedia untuk merekomendasi 

destinasi wisata kepada orang lain. Loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan 

secara mendalam untuk berlangganan kembali‘atau‘melakukan pembelian ulang 

produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa sekarang dan masa yang akan 

datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi 

untuk menyebabkan perubahan prilaku (Ratih Hurriyati, 2005:129).  

Loyalitas pelanggan sangat penting artinya bagi perusahaan jasa yang 

bergerak dibidang pariwisata karena persaingan objek wisata yang berkonsep 

wisata alam semakin menjamur, pegangan perusahaan untuk tetap mampu bertahan 

dalam memenangkan persaingan adalah pelanggan-pelanggan yang loyal. Griffin 

(2005:5) berpendapat hidup adalah mempertahankan pelanggan, berarti dapat 

meningkatkan kinerja keungan dan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Berbagai macam wahana permainan yang menarik untuk menciptakan 

daya tarik pengunjung juga dibarengi mutu dan kualitas yang baik dari produk yang 

ditawarkan maupun kualitas layanan jasa yang diberikan dalam membentuk kesan 

dan pengalaman positif dari konsumen untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. 

Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan perusahaan perlu melakukan 

srategi pemasaran yang tepat agar dapat mempengaruhi loyalitas pelanggannya. 

Faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kualitas layanan
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yang diberikan, kepuasan yang dirasakan pelanggan, dan nilai yang dipikirkan 

pelanggan. Menurut Lewis dan Booms (dalam Tjiptono dan Chandra, 2002:121), 

kualitas layanan atau kualitas jasa merupakan ukuran seberapa bagus tingkat 

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan. Menurut 

Paraduraman dkk (dalam Lupiyoadi dan Hamdani, 2006:182) terdapat empat 

dimensi dalam kualitas jasa yaitu berwujud (tangible), keandalan (realibilit), 

Jaminan (assurance), Empati (emphaty).  

Salah satu upaya strategik dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan 

dapat dilakukan dengan cara menjaga kualitas pelayanan. Kualitas layanan dapat 

diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau pengunjung. Tingkat kepuasan 

pengunjung diperoleh dari perbandingan pelayanan yang nyata di terima 

pengunjung, dengan nilai kualitas yang sebelumnya diharapkan. Sehingga asumsi 

umum akan berlaku pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen. (Tjiptono, 

2004). 

  Kepuasan  merupakan  tanggapan  emosional  atau  respon  yang  

mencerminkan harapan yang dibangunnya. Apabila hasil yang dicapai dari produk 

atau jasa dapat mencapai atau melebihi harapan maka dapat dikatakan bahwa 

pelanggan puas. Namun dalam membangun dan mempertahankan kepuasan 

pengunjung tidaklah mudah. Apabila hasil yang dicapai tidak dapat memenuhi 

harapan konsumen artinya kepuasan konsumen belum dapat tercapai, dari respon 

tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan 

dalam mengoptimalkan kepuasan pengunjung (Clara, 2017).  
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Wisatawan dihadapkan dengan berbagai pertimbangan akan apa yang 

mereka dapatkan dengan sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan untuk menikmati 

suatu jasa tertentu. Pengorbanan yang dikeluarkan wisatawan berupa sejumlah 

biaya yang harus dibayarkan, dan waktu yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu 

jasa tertentu. Manfaat yang wisatawan dapatkan ditentukan oleh dua faktor yang 

saling berkaitan. Faktor pertama ialah tourist resources yang merupakan segala 

sesuatu yang terdapat di lokasi tujuan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk 

berkunjung. Faktor kedua ialah tourist service yang merupakan pelayanan dan 

fasilitas atas segala aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan yang diadakan oleh 

perusahaan. (Yoeti, 1996: 172-173)  

Daya tarik wisata yang unggul dan berkualitas merupakan faktor kunci yang 

menentukan motivasi wisatawan untuk berwisata, serta sebagai alasan fundamental 

yang menjadi pertimbangan mengapa seseorang memilih satu destinasi menurut 

(Ritchie and Crouch, 2003). Daya tarik juga merupakan faktor  utama yang 

menentukan kepuasan serta loyalitas wisatawan. Loyalitas wisatawan sendiri 

merupakan aspek yang menjamin keberlanjutan bisnis (Hermawan, 2017). Menurut 

(Radiosunu 2001) kualitas layanan merupakan bentuk penilaian konsumen terhadap 

tingkat layanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat pelayanan yang 

diharapkan (Expected service). Tuntutan pelanggan dalam hal pelayanan yang 

diterima, menyebabkan pihak pengelola bertindak semaksimal mungkin untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Kualitas layanan pada sebuah 

objek wisata dapat diketahui dengan cara mengerti presepsi para pelanggan atas 

pelayanan yang mereka terima yang berasal dari para pengelola atau pemandu objek 
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wisata tersebut. Pengembangan dan pembangunan fasilitas pendukung objek wisata 

agar dapat bersaing dalam era globalisasi yang sangat dibutuhkan pada saat ini, 

karena apabila pembangunan fasilitas pendukung dan pelayanan terhadap para 

wisatawan tidak dilakukan maka tidak mustahil objek wisata lama kelamaan akan 

mengalami kemundurahan dan bahkan tidak diminati lagi oleh para wisatawan.  

Salah satu lokasi yang menjadi tujuan wisata masyarakat Jawa Timur saat 

lebaran adalah Taman Rekreasi Sengkalin UMM (TRS) yang berlokasi di 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atau wilayah perbatasan antara Kota dan 

Kabupaten Malang di sisi barat. Setiap musim Lebaran sejumlah taman wisata di 

wilayah Malang raya padat pengunjung. Taman Rekreasi Sengkaling menjadi 

andalan wisata Kabupaten Malang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Setelah bertahun tahun dikelola oleh PT Bentoel, Taman Rekreasi 

Sengkaling diambil alih oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan 

rencananya akan dikembangkan dan diperluas lagi. (www.antarajatim.com)  

Taman Rekreasi Sengkaling UMM, merupakan sebuah Perseroan Terbatas 

(PT) yang bergerak di bidang jasa pariwisata dalam bentuk taman rekreasi, taman 

satwa dan restoran. Taman Rekreasi Sengkaling dilengkapi dengan berbagai jenis 

wahana permainan, kolam renang dan wisata kuliner. Lokasi Taman Rekreasi 

Sengkaling sangat strategis karena tepat terdapat di tepi jalan raya yang 

menghubungkan antara Kota Malang dengan Kota Batu. Selain itu, Taman Rekreasi 

Sengkaling sangat mudah dicapai oleh kendaraan umum atau kendaraan pribadi. 

Taman Rekreasi Sengkaling memiliki luas keseluruhan +/- 8,5 hektar, 6 hektar di 

antaranya berupa taman dan pepohonan hijau yang rindang. Mempunyai berbagai 

http://www.antarajatim.com/
http://www.antarajatim.com/
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fasilitas yang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan tempat wisata yang 

lain. Salah satu keunggulan tersebut adalah wisata air, yang seluruh airnya berasal 

dari sumber alami. Konon, salah satu sumber yang ada yaitu Kolam Tirta Alam, 

dipercayai bisa membuat orang awet muda dan sampai saat inipun masih banyak 

masyarakat yang mempercayainya. (www.wisata-sengkaling.com)   

Taman Rekreasi Sengkaling UMM berada di Malang yang merupakan 

daerah yang memiliki udara sejuk dan memiliki banyak potensi obyek wisata alam 

maupun buatan, pengembangan taman wisata dilakukan untuk menarik lebih 

banyak pengunjung atau wisatawan dengan menyediakan saran dan prasarana untuk 

menampung berbagai aktivitas wisatawan seperti melakukan adventure vacation, 

green tour, biofour, nature vacation, berolahraga di alam terbuka, menyegarkan 

jiwa, serta pemulihan kesehatan. Selain itu Taman Rekreasi Sengkaling UMM 

selain menawarkan jasa pariwisata alam desain interior dan eksterior arsitektur 

bangunan yang unik, serta kenyamanan fasilitas penunjangan yang ditawarkan 

kepada para pengunjung yang diharapkan dapat menimbulkan pengalaman dan 

kesan tersendiri bagi para pengunjung. Taman Rekreasi Sengkaling UMM tent tidak 

lepas dari persaingan bisnis yang semakin ketat. Obyek wisata di Malang terus 

bermunculan dan berpotensi menjadi pesaing baru bagi Taman Rekreasi Sengkaling 

UMM. Manajemen Taman Rekreasi Malang melakukan pengembangan wahana 

dan pelayanan yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman mengesankan dan 

mendalam bagi pengunjung selama menikmati fasilitas Taman Rekreasi Sengkaling 

UMM. (Wulan, 2003)  

http://www.wisata-sengkaling.com/
http://www.wisata-sengkaling.com/
http://www.wisata-sengkaling.com/
http://www.wisata-sengkaling.com/
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Dalam menghadapi persaingan yang terjadi, tentunya diperlukan sebuah 

aktifitas humas Taman Rekreasi Sengkaling UMM. Di mana kegiatan humas 

tersebut bertujuan untuk menigkatan jumlah pengunjung Taman Rekreasi 

Sengkaling UMM. Pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling UMM sebagai 

konsumen,  

membutuhkan tempat yang tepat dengan fasilitas yang aman, nyaman, produk 

ditawarkan berkualitas serta harganya terjangkau. Sehingga apabila perusahaan 

memahami hal-hal tersebut, maka dapat melancarkan strategi agar dapat menarik 

konsumen untuk berkunjung ke tempat tersebut. Karena seperti yang kita ketahui 

bahwa pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling UMM ramai hanya pada saat akhir 

minggu dan liburan sekolah. Sedangkan pada hari biasa, pengunjungnya sangat 

sepi. Berbeda dengan tempat wisata yang lainnya, meskipun hari biasa (bukan 

weekend atau hari libur) tetap saja ramai dipadati oleh para pengunjung. Hal ini 

tampak pada halaman parkir TRS UMM yang terlihat sepi pada hari biasa/aktif 

sekolah. Berbeda sekali pada saat weekend, di mana Taman Rekreasi Sengkaling 

UMM dipadati pengunjung.Di sini, seorang humas dituntut untuk mengetahui apa 

yang menyebabkan hal ini terjadi, dan mencari sebuah pembaharuan agar 

pengunjung lebih tertarik lagi mengunjungi tempat wisata tersebut, dan tetap ramai 

meskipun tidak seramai pada saat weekend atau hari libur sehingga mampu 

bersaing dengan tempat wisata yang lainnya, yang semakin banyak di kota Malang 

ini.  

Pada kesempatan ini, penulis akan membahas “Pengaruh Daya Tarik 

Wahana Wisata dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pengunjung dengan 
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Kepuasan Pengunjung sebagai Variabel Intervening” penulis membahas masalah 

ini dikarenakan semakin menjamurnya wahana wisata  di Kota Malang dan semakin 

ketatnya persaingan. Sebagai salah satu tempat wisata yang berada di Kota Malang, 

Taman Rekreasi Sengkaling UMM adalah tempat wisata yang akan diteliti. Taman 

Rekreasi Sengkaling UMM merupakan tempat wisata yang mewadahi banyak 

pengunjung dari berbagai kalangan, karena Taman Rekreasi Sengkaling UMM 

menyediakan wahana bermain keluarga yang cukup beragam.  

 

 1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Presepsi Pengunjung Tentang Kualitas Layanan pada Taman 

Rekreasi Sengkaling UMM?  

2. Bagaimana Presepsi Pengunjung Tentang Kualitas Daya Tarik Wahana 

Wisata pada Taman Rekreasi Sengkaling UMM?  

3. Bagaimana Presepi Pengunjung Tentang Kualitas Loyalitas Pelanggan 

pada Taman Rekreasi Sengkaling  

UMM?   

4. Bagaimana Presepsi Pengunjung Tentang Kepuasan Pengunjung pada 

Taman Rekreasi Sengkaling UMM?  

5. Apakah Pengaruh Kualitas Layanan wahana wisata berpengaruh terhadap 

Kepuasan Pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling UMM?  

6. Apakah Pengaruh Daya Tarik berpengaruh terhadap Kepuasan  

Pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling UMM?   

7. Apakah Pengaruh Kepuasan Pengunjung berpengaruh terhadap Loyalitas  
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Pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling UMM?  

1.3 Tujuan Penelitian   

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan  

penelitian adalah:  

1. Mendeskripsikan Presepsi Pengunjung Tentang Kualitas Layanan pada Taman 

Rekreasi Sengkaling UMM.  

2. Mendeskripsikan Presepsi Pengunjung Tentang Daya Tarik Wahana Wisata 

pada Taman Rekreasi Sengkaling UMM.  

3. Mendeskripsikan Presepsi Pengunjung Tentang Loyalitas Pelanggan pada 

Taman Rekreasi Sengkaling UMM.  

4. Mendeskripsikan Presepsi Pengunjung Tentang Kepuasan Pengunjung pada 

Taman Rekreasi Sengkaling UMM. 

5. Menguji Pengaruh Kualitas Layanan yang berpengaruh terhadap Kepuasan  

Pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling UMM.  

6. Menguji Pengaruh Daya Tarik Wahana Wisata yang berpengaruh terhadap 

Kepuasan Pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling UMM.  

7. Menguji Pengaruh Kepuasan Pengunjung yang berpengaruh terhadap 

Loyalitas Pelanggan Taman Rekreasi Sengkaling UMM.   

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu teoritis dan praktis.  

1. Manfaat teoritis  
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a. Bagi penulis dengan melakukan penelitian ini penulis dapat mengetahui 

pentingnya kualitas layanan, daya tarik wahana wisata dan kepuasan 

pegunjung dan loyalitas dengan kepuasan pengunjung pada lokasi wisata 

khususnya Taman Rekreasi Sengkaling UMM.  

b. Bagi peneliti selanjutnya ini dapat menjadi bahan refrensi dan informasi 

untuk penelitian yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang 

berhubungan dengan kualitas layanan, daya tarik, loyalitas dan kepuasan 

pengunjung.  

2. Manfaat praktis   

Bagi perusahaan adalah hasil dari penelitian ini memberikan gambaran dan 

informasi yang berguna bagi perusahaan dalam mengembangkan kebijakan dan 

strategi pemasaran yang berkaitan dengan daya tarik wahana wisata, kualitas 

layanan, loyalitas pelanggan, dan kepuasan pelanggan.   


