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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

       Sejak pemerintahan Belanda, Kota Bandung telah dirancang untuk menjadi 

kota hunian dan wisata. Pemerintah kota bekerja sama dengan Bandung Maju 

(Bandoeng Vooruit), sebuah komite swasta yang bergerak di bidang pariwisata pada 

akhir tahun 1920-an untuk berpromosi tentang Bandung melalui majalah "Bandung 

Permai" ("Mooi Bandoeng"). Penataan dan promosi membuahkan hasil. Ditunjang 

udara sejuk dan tata kota nan cantik, Kota Bandung pun menarik perhatian. Tercatat 

kunjungan wisatawan pada akhir tahun 1930-an mencapai 200.000 orang. Sejumlah 

majalah dan koran pun memberikan julukan Bandung sebagai Parijs van Java. 

Sampai saat ini, Bandung masih menjadi kota wisata, yang dikunjungi oleh 

wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Upaya mengembangkan 

kepariwisataan tidak terlepas dari peran wisatawan nasional, apalagi bagi negara 

kepulauan seperti Indonesia yang amat luas wilayahnya. Dengan jumlah penduduk 

lebih dari 200 juta jiwa, maka potensi wisatawan nusantara tidak dapat diabaikan. 

Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan data jumlah wisatawan yang datang ke Kota 

Bandung.  

Tabel 1.1 
Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung 

Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung Tahun 2008  Tahun 2009 

I. Jumlah kendaraan yang masuk via gerbang tol 
(Pasteur, Pasir Koja, Kopo, M.Toha, Buah Batu)  

26.352.032 
kendaraan  

27.523.864 
kendaraan 

II. 1. Jumlah pengunjung melalui gerbang tol 59.264.795 orang 62.796.847 orang 
2. Jumlah pengunjung melalui bandara, stasiun, 

terminal  
 

4.901.023 orang 
 

7.147.694 orang 
3. Jumlah  64.165.818 orang 69.944.541 orang 

III
. 

1. Jumlah wisatawan  4.495.745 orang 5.007.608 orang 
a. Wisman  175.111 orang 185.076 orang 

b. Wisnus  4.320.134 orang  4.822.532 orang 
Sumber : Data BPS Kota Bandung 2010 yang telah diolah 
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Menurut data dari BPS Kota Bandung 2010, jumlah wisatawan nusantara 

yang berkunjung ke Kota Bandung adalah 4.320.134 orang dan pada tahun 2009 

jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kota Bandung meningkat menjadi 

4.822.532 orang. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2008 

sebesar 175.111 orang dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 185.076 orang. Dapat 

dilihat bahwa wisatawan nusantara jumlahnya lebih banyak daripada wisatawan 

mancanegara, sehingga wisatawan nusantara merupakan pangsa pasar yang besar 

bagi pariwisata di Bandung. Udara yang sejuk dan alam yang indah merupakan faktor 

penarik wisatawan nusantara datang ke Kota Bandung. Wisatawan nusantara awalnya 

menjadikan Bandung sebagai tempat istirahat, seperti halnya puncak. Masyarakat 

Bandung, pihak swasta, dan pemerintah yang jeli dengan kondisi ini menjadikannya 

sebagai peluang usaha, maka dibangun dan dikembangkanlah sarana dan prasarana 

wisata untuk menunjang pariwisata Kota Bandung, seperti pembangunan tol 

Cipularang pada tahun 2005 sehingga memudahkan akses transportasi, ditambah lagi 

dengan makin banyaknya angkutan umum darat yang melewati jalan tol itu seperti 

travel dan bis wisata, membuat orang semakin mudah ke Bandung, pembangunan 

jalan layang pasupati, pembangunan hotel yang sampai tahun 2010 tercatat 11.544 

kamar hotel yang tersedia di Kota Bandung mulai dari Melati 1,2,3, Bintang 1 sampai 

5, wisata kuliner yang menjamur di setiap wilayah Kota Bandung tercatat ada 778 

potensi rumah makan, restoran, dan bar di Kota Bandung., wisata belanja (factory 

outlet/distro) di sepanjang Jalan Ir.H.Djuanda (Dago), Jalan R.E Martadinata (Riau), 

Jalan Setiabudi, wisata religi seperti Daarut Tauhid, wisata pendidikan seperti 

museum KAA, Museum Sri Baduga, dan masih banyak lagi. (Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Bandung 2010 yang telah diolah). Namun, belum berarti 

wisatawan nusantara telah merasa puas terhadap pariwisata di Kota Bandung. Ada 

banyak hal yang mesti dibenahi oleh pemerintah, pihak swasta (perusahaan) maupun 

masyarakat dalam mengembangkan pariwisata Kota Bandung seperti pembenahan 

sarana dan prasarana wisata di Kota Bandung agar wisatawan yang berwisata ke Kota 

Bandung merasa puas sehingga akan kembali berkunjung ke Kota Bandung.  
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Sarana dan prasarana wisata merupakan komponen yang sangat penting, jika 

dilihat dari sudut pandang ekonomi, karena sarana dan prasarana wisata menjadi 

sumber pendapatan bagi daerah tujuan wisata (Suwardjoko&Indira, 2007). 

Pembangunan sarana dan prasarana wisata Kota Bandung membawa dampak positif 

bagi seluruh pihak yang terkait di dalamnya, yaitu makin meningkatnya jumlah 

wisatawan nusantara ke Kota Bandung sehingga pendapatan daerah Kota Bandung 

meningkat, namun banyaknya wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata 

di Bandung, belum diikuti pembenahan yang cukup signifikan. Dalam artian masih 

banyak objek yang tampil apa adanya, bahkan terkesan kurang terurus dan mendapat 

perhatian. Begitu pun dengan infrastruktur lainnya, seperti kondisi terkini jalan di 

Kota Bandung. dari total panjang jalan di Kota Bandung 1.729 kilometer, sekitar 160 

km di antaranya mengalami kerusakan. Tak hanya itu, dari total jalan yang rusak, 

sekitar 30 persennya mengalami rusak berat. Sisanya, rusak ringan dan sedang. 

Kepala Dinas Bina Marga, Iming Ahmad menjelaskan, puluhan ruas jalan di 

Bandung mengalami kerusakan akibat diguyur hujan. Dari jumlah itu hampir 90 

persennya mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Bila 

kondisi semacam ini dibiarkan terus, tentu sangat disayangkan karena secara 

langsung bakal berdampak terhadap jumlah wisatawan yang datang. Mereka tentunya 

malas datang ke Bandung, kalau jalan dibiarkan terus mengalami kerusakan 

(www.klik-galamedia.com, Jumat, 14 Mei 2010). Kota Bandung terus mengalami 

perkembangan dalam berbagai bidang. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat 

pergerakan di Kota Bandung yang sayangnya tidak dibarengi dengan penyediaan 

sarana prasarana transportasi yang memadai. Sehingga tidak heran kemacetan sering 

melanda kota ini baik di hari kerja maupun di hari libur. Tingginya tingkat kemacetan 

ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan yang berlangsung di dalam Kota Bandung 

itu sendiri termasuk kegiatan wisatanya. Keluhan utama wisatawan Kota Bandung 

adalah kondisi transportasi Kota Bandung yang semakin sering mengalami kemacetan 

di setiap waktu dan di hampir semua ruas jalan yang menyebabkan aksessibilitas 

semakin rendah dengan waktu tempuh yang semakin lama (Tesis Nurillah Utami, 
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http://digilib.itb.ac.id, 2008).  Ruang tunggu di stasiun tidak nyaman, kereta api 

lebih sering terlambat daripada tepat waktu (http://kupalima.wordpress.com/). 

Adanya keluhan mengenai fasilitas pelayanan taksi di Kota Bandung dan Tourist 

Information Center (TIC). Tidak adanya TIC di stasiun kereta api dan banyak tempat 

strategis lainnya di Kota Bandung khususnya, cukup menyulitkan para pendatang 

yang memerlukan informasi tentang daerah tujuan wisata. Sedangkan pelayanan taksi 

di Kota Bandung masih tetap menjadi sorotan spesifik. Monopoli pangkalan taksi 

oleh perusahaan taksi tertentu di beberapa lokasi sarana dan prasarana umum, seperti 

Bandara Husein Sastranegara dan BSM, sering mengakibatkan ketidaknyamanan 

suasana diri para penumpang. Tidak digunakannya argometer oleh banyak pengemudi 

taksi, telah menyudutkan penumpang pada suasana diri yang tidak nyaman. Banyak 

para pengunjung Kota Bandung yang berniat mengunjungi galeri-galeri, seperti Noe-

Art, Galeri Sunaryo, Museum Barli, Jeihan, tidak kesampaian karena mereka tidak 

mengetahui lokasi wisata tersebut, sedangkan di jalanan tidak ada papan penunjuk ke 

arah lokasi tersebut. (http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/budaya-

pariwisata/5821-apa-kabar-dunia-pariwisata-jawa-barat--.pdf).  

Masih banyak masalah sarana dan prasarana wisata lain yang perlu 

diperhatikan dan ditangani oleh berbagai pihak yang terkait karena jika dibiarkan 

akan berpengaruh terhadap kegiatan wisata di Kota Bandung dan kepuasan 

wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Obyek wisata yang menarik didukung 

dengan sarana dan prasarana wisata yang memadai akan memberikan kepuasan 

kepada wisatawan sehingga wisatawan akan berkunjung kembali ke daerah wisata 

tersebut. Sebaik dan semenarik obyek wisata di suatu daerah, apabila tidak didukung 

dengan sarana dan prasarana wisata yang memadai disertai pelayanan yang baik, 

maka objek wisata tersebut tidak ada artinya, dan menyebabkan ketidakpuasan bagi 

wisatawan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Sarana dan Prasarana Wisata Terhadap 

Kepuasan Wisatawan Nusantara di Kota Bandung” 
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1.2 Identifikasi Masalah  

  Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perlu dirumuskan masalah yang 

timbul dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan 

dan memperjelas arah penelitian sesuai dengan judul yang telah dikemukakan di 

atas. Masalah-masalah yang akan dirumuskan yaitu :  

1. Bagaimana tanggapan wisatawan nusantara terhadap sarana dan prasarana 

wisata Kota Bandung? 

2. Bagaimana kepuasan wisatawan nusantara terhadap sarana dan prasarana 

wisata Kota Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh sarana dan prasarana wisata Kota Bandung terhadap 

kepuasan wisatawan nusantara ke Bandung ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian  

Maksud penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan agar memperoleh gambaran seberapa besar pengaruh sarana dan 

prasarana wisata Kota Bandung terhadap kepausan wisatawan nusantara di kota 

Bandung sehingga data, informasi, dan gambaran tersebut dapat digunakan oleh 

penulis dalam  penyusunan skripsi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :  

1.  Tanggapan wisatawan nusantara terhadap sarana dan prasarana wisata Kota 

Bandung 

2. Kepuasan wisatawan nusantara terhadap sarana dan prasarana wisata Kota 

Bandung 

3. Pengaruh sarana dan prasarana wisata Kota Bandung terhadap kepuasan 

wisatawan nusantara ke Bandung 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Praktis 

Melatih kemampuan penulis dalam menganalisis secara sistematis serta dapat 

menjadi masukan kepada berbagai pihak terkait dalam pengembangan wisata 

Bandung. 

 

1.4.2 Akademis  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai sarana dan 

prasarana wisata Kota Bandung terhadap kepuasan wisatawan nusantara ke 

Bandung. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis  

1.5.1   Kerangka Pemikiran  

Pariwisata adalah berbagai bentuk kegiatan wisata sebagai kebutuhan dasar 

manusia yang diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh 

wisatawan, didukung berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.  (Suwardjoko&Indira, 2007). Dengan 

adanya kegiatan wisata di Kota Bandung, maka diperlukan layanan untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan, yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana wisata. Sebagai 

sebuah organisasi, pariwisata merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur 

yang satu sama lain saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Keberadaan dan 

keeratan hubungan unsur-unsur itu menggambarkan sampai seberapa kuat Sistem 

Kepariwisataan tersebut. Apabila salah satu unsur tidak ada atau lemah, maka sudah 

dipastikan kesisteman pariwisata akan terganggu atau tersendat-sendat kegiatannya. 

Pariwisata merupakan fenomena yang multidimensional dan multisektoral yang harus 

dilihat dalam satu kesatuan sistem, yang berada di dalam sistem yang lebih luas. 

Salah satu komponen dari kesisteman Pariwisata adalah Prasarana dan Sarana 

Kepariwisataan, yang merupakan komponen terbesar dan paling menentukan dalam 

menyukseskan penyelenggaraan Pariwisata. Di dalam komponen ini terdiri dari 



7 

 

berbagai subsistem yang memang benar-benar perlu mendapatkan perhatian dan 

penyediaan serta pemeliharaan yang seksama.  (http://lintasinfo.weebly.com). 

Menurut Suwardjoko dan Indira (2007 : 98), pengertian sarana wisata 

adalah :  

“Sarana wisata adalah segala sesuatu yang melengkapi dan atau 
memudahkan proses kegiatan pariwisata berjalan, seperti : penginapan, 
rumah makan, perbelanjaan, biro perjalanan, lembaga keuangan, dan 
lain-lain” 
 

Sarana kepariwisataan menurut http://jurnal-sdm.blogspot.com adalah :  

a. Perusahaan akomodasi, seperti : hotel, losmen, bungalow.  

b. Perusahaan transportasi, seperti : pengangkutan udara, laut atau kereta api, 

dan bus-bus yang melayani khusus pariwisata saja.  

c. Rumah makan, restoran, depot atau warung-warung yang berada di sekitar 

obyek wisata dan memang mencari mata pencaharian berdasarkan pengunjung 

dari obyek wisata tersebut.  

d. Toko-toko penjual cinderamata khas dari obyek wisata tersebut yang notabene 

mendapat penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cinderamata khas 

obyek tersebut.  

e. Dan lain-lain. 

 

Sedangkan prasarana wisata menurut Suwardjoko dan Indira  (2007 ; 98)  

adalah :  

“Prasarana wisata adalah segala sesuatu yang memungkinkan proses 
kegiatan pariwisata dapat berjalan, misalnya perangkutan, komunikasi, 
sumber energi.” 

 

 Menurut http://jurnal-sdm.blogspot.com, prasarana tersebut adalah :  

a.  Perhubungan : jalan raya, pelabuhan udara dan laut, terminal  

b. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.  

c.  Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos  
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d. Pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit.  

e.  Pelayanan keamanan baik itu pos satpam penjaga obyek wisata maupun pos-

pos polisi  untuk menjaga keamanan di sekitar obyek wisata.  

f.  Pelayanan wisatawan baik itu berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu 

wisata.  

g. Pom bensin 

h. Dan lain-lain  

Saat ini, daerah lain di Jawa Barat mulai mengembangkan obyek wisata untuk 

menarik minat wisatawan, sehingga Bandung perlu menciptakan sesuatu yang kreatif 

didukung dengan sarana dan prasarana wisata yang baik, agar wisatawan merasa 

betah dan puas untuk berwisata di Bandung sehingga wisatawan akan melakukan 

kunjungan ulang ke bandung dan mempromosikan Bandung kepada orang lain. 

 

Menurut Day yang dikutip oleh Tjiptono (2006 ; 146) menyatakan bahwa :  

“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan 
antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 
actual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.”  
 
Untuk dapat mengetahui kepuasan wisatawan dapat diukur dari dimensi 

kualitas pelayanan sarana dan prasarana wisata. Menurut Parasuraman et. Al yang 

dikutip oleh Rambat dan Hamdani (2006 ; 182), dimensi kualitas pelayanan yaitu :  

1. Berwujud (Tangible)  

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak 

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang 

dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh : 

gedung, gudang, dan lain-lain). Perlengkapan dan peralatan yang digunakan 

(teknologi), serta penampilan pegawainya.  
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2. Keandalan (Reliability)  

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.  

3. Ketanggapan (responsiveness)  

Yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas, 

tidak membiarkan konsumen menunggu persepsi yang negative dalam kualitas 

pelayanan.  

4. Jaminan dan kepastian (assurance)  

Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini 

meliputi beberapakomponen antara lain : komunikasi (communication), kredibilitas 

(credibility), keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan santun 

(courtesy)  

5. Empati (Empathy)  

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. 

Di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki perhatian dan pengetahuan tentang 

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

Kepuasan konsumen mempunyai peranan yang cukup penting bagi 

perusahaan, karena secanggih atau sebagus produk yang dihasilkan oleh perusahaan, 

jika konsumen tidak menyukainya, baik karena terlalu mahal atau terlalu rumit dalam 

penggunaannya, maka produk tersebut tidak ada artinya. (Asmai Ishak, Pentingnya 

Kepuasan Konsumen dan Implementasi Strategi Pemasarannya,  EDISI KHUSUS 

JSB ON MARKETING, 2005) dalam 

(http://journal.uii.ac.id/index.php/JSB/article/viewFile/975/884).  Sama halnya 
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pada industri pariwisata, sebaik dan semenarik obyek wisata di suatu daerah, apabila 

tidak didukung dengan pelayanan yang baik, salah satunya dengan penyediaan sarana 

dan prasarana wisata, maka objek wisata tersebut tidak ada artinya, dan menyebabkan 

ketidakpuasan bagi wisatawan.  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat paradigm 

penelitian sebagai berikut :  

Gambar 1.2 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

Dari paradigma penelitian di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana 

wisata yang diukur dengan dimensi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan wisatawan. Hal ini dikarenakan, obyek wisata semenarik apapun apabila 

sarana dan prasarana, seperti perhotelan, rumah makan, akses jalan yang baik, 

transportasi yang memadai, dan lain-lain tidak disediakan dengan baik, akan 

menyebabkan ketidakpuasan bagi wisatawan.  Ketidakpuasan ini bisa menyebabkan 

wisatawan beralih ke daerah lain sebagai tujuan wisatanya.  

 

1.5.2   Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik suatu dipotesis 

sesuai dengan objek penelitian bahwa “Sarana dan Prasarana Wisata Kota 

Bandung mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan 

nusantara” 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyususnan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di Kota 

Bandung. Dimana penulis memulai penelitian ini pada bulan April 2010 

 

Sarana dan Prasarana 
Wisata 

Kepuasan Wisatawan  


