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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti yaitu wisatawan nusantara yang 

berkunjung ke Kota Bandung.  

3.1.1  Sejarah Singkat Kota Bandung 

Pada mulanya Bandung ditemukan dalam rangka pencarian sumber bahan 

baku dan bahan untuk perkebunan kopi oleh Abraham Riebeek pada tahun 1712. 

Akan tetapi perkembangan pesat baru terjadi ketika Ibukota Kabupaten Bandung 

dipindahkan dari Krapyak (sekarang Dayeuh Kolot) ke pusat Kota Bandung sekarang, 

pindahnya Kabupaten Bandung ini terjadi pada tahun 1810 setelah selesainya 

pembangunan jalan raya yang menghubungkan Batavia dengan Bandung melalui 

Bogor dan Cianjur. Perpindahan ini menjadi tonggak sejarah berkembangnya Kota 

Bandung karena saat inilah Bandung menglami metamorfosa dari kampung menuju 

Kota. Seiring dengan berkembangnya Bandung secara signifikan maka dibangunlah 

berbagai fasilitas yang dapat mendukung kehidupan dan kemajuan Bandung seperti 

Gedung Sate, Museum Geologi (diresmikan pada 16 Mei 1929), Museum Pos 

Indonesia (diresmikan pada tahun 1931), dan lain-lain. Kini Bandung telah 

berkembang menjadi Kota cantik dengan hawa yang sejuk dan menjadi surga untuk 

berbagai hal. Surga Bangunan Cagar Budaya, Surga Belanja, Surga Makanan, dan 

Surga untuk para pendatang yang ingin menghabiskan waktu menikmati indahnya 

senja yang merona. 

 

Bandung Kota Wisata 

 “Paris Van Java” adalah sebutan bagi Bandung yang diibaratkan sebagai 

Paris-nya Indonesia. Beragam keelokan ditawarkan bagi para pengunjung Bandung. 

Mulai dari wisata alamnya, wisata buatan, wisata belanja, bahkan mulai dikenal 

wisata rohani yaitu di daerah Da’arut Tauhid. Berbagai wisata alam yang dapat 
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dinikmati, misalnya Taman Hutan Raya Juanda, Curug Dago, dan lain-lain. Jika 

wisata belanja yang jadi pilihan, tersedia berbagai  Factory Outlet yang sudah marak 

dan berada hampir di setiap pojok Bandung. Selain “Paris Van Java”, Bandung juga 

mempunyai sebutan-sebutan lain diantaranya: ”Kota Konferensi Asia Afrika” dan 

“Kota Kembang”. 

 Penduduk Bandung diberkahi dengan lingkungan alam yang begitu indah, 

dengan berbagai keragaman kreatifitas masyarakatnya. Kota Bandung terletak 

bagaikan berada di dasar lengkungan yang dikelilingi oleh barisan pegunungan yang 

kokoh dengan jumlah pedesaan yang amat banyak. Ini pula yang menjadi kelebihan 

Bandung, kekayaan budaya yang dari berbagai desa. Dua diantaranya adalah Dago 

(yang kini sudah menjadi lebur dengan Bandung) dan Lembang ( Desa kecil yang 

terletak di tengah-tengah perjalanan Bandung-Tangkuban Perahu). 

 Lembang terkenal dengan kesejukan udaranya dan hasil buminya yang 

berkualitas baik. Sedangkan Dago, kini mulai marak dengan banyaknya FO dan pusat 

perbelanjaan. Tempat untuk melihat pertunjukan-pertunjukan seni dan kebudayaan di 

Dago Tea House. Jejeran toko-toko buku dapat menjadi tempat wisata yang unik. 

Selain karna potongan harga yang cukup besar, suasana yang hangat, personal, 

ditawarkan oleh buku independent yang mulai marak berdiri di Bandung misalnya: 

Lapak-lapak di sepanjang Ganesha, Pasar di Jl. Palasari, dan lain-lain. 

 

Bandung Surga Belanja 

 “Surga Belanja” itulah julukan yang pas untuk Kota Bandung saat ini. 

Hamparan tanah parahyangan yang begitu sejuk dan nyaman ditambah kekayaan seni 

budaya dan kreatifitas masyarakat Bandung dalam bidang mode membuat kota ini 

semakin cantik jika mendapatkan  julukan Surganya Belanja. 

 Bandung yang terkenal dengan pelopor Factory Outlet, membuat kota ini 

sangat kaya dengan berbagai nama Factory yang sangat khas. Jika ingin berbelanja di 

kota ini untuk mencari barang-barang yang mempunyai Brand terkenal cukup datang 

ke distro-distro yang akhir-akhir ini sudah menjamur. 



47 

 

 Belum cukup ke FO dan Distro para wisatawan juga ditawarkan ke berbagai 

Mall, gerai barang bekas dan pasar yang menjual barang-barang dengan harga grosir. 

Di Pasar Baru, misalnya pasar yang terletak kurang lebih 200m dari Stasiun Kereta 

Api Bandung menawarkan berbagai kemudahan, selain transportasi yang mudah, 

harganya juga cukup terjangkau. Jl. Cihampelas yang sangat terkenal dengan pusat 

Jeans, saat ini juga biasa dtemui aneka macam barang-barang belanjaan, apalagi saat 

ini sudah dibangun Ciwalk yang terletak di Jl. Cihampelas, para wisatawan akan 

semakin mudah untuk beristirahat di tempat ini. Area parkirnya pun juga cukup luas, 

sehingga membuat kenyamanan dan keamanan acara belanja. 

 Jika sudah lelah berbelanja dapat menikmati sajian masakan khas Bandung 

yang bertebaran di sepanjang jalan. Selain di Restoran/Café terkenal, para pedagang 

yang dipinggiran jalan juga banyak menawarkan makanan yang mempunyai cita rasa 

tinggi. Para wisatawan juga tidak perlu khawatir dimana harus mendapatakn buah 

tangan. Di sepanjang Jl. Cihampelas banyak ditemui aneka macam oleh-oleh khas 

Bandung, bahkan Kartika Sari yang terkenal pisang molennya sudah banyak dijual di 

kios-kios sepanjang Jl. Cihampelas. Hal yang sama bisa ditemui pula di sepanjang Jl. 

Ir.H.Djuanda dan Jl. LL. RE. Martadinata. 

 

Taman Kota dan Lingkungan 

 Ditengah kesejukan Kota Bandung ternyata juga menyimpan kepedulian dan 

keramahan. Bagi wisatawan yang ingin beristirahat setelah melakukan perjalanan 

belanja atau sekedar menenangkan diri sambil menikmati pepohonan di Pusat Kota, 

taman ini siap melayani anda. Ada beberapa taman yang biasa dikenal, seperti Taman 

Cilaki terletak di JL. Cilaki sebelah Gedung Sate memberikan kenyamanan ditengah 

bisingnya lalu lalang mobil di sepanjang Jl. Dipenogoro. Sambil meniknati 

pepohonan anda juga bisa mencicipi makanan di sekitar taman yang di jajakan oleh 

para pedagang kaki lima atau bisa menikmati makanan ringan di Café Cisangkuy 

sebelah taman. 
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 Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani terletak di Jl. Sumatra juga memberikan 

kenyamanan untuk anda dan keluarga. Di tengah taman yang dipenuhi oleh 

rerimbunan pohon tersedia juga beberapa mainan anak yang bisa melatih motorik 

kasar anak. 

 Taman Balaikota terletak disebelah Balaikota, tepatnya di Jl. Merdeka yang 

menyimpan beberapa cerita. Ditaman ini ada sebuah patung yang sengaja dibangun 

untuk mengenang kepahlawanan Dewi Sartika. Ada juga patung Badak yang menurut 

legenda di Bandung banyak ditemui binatang khas yaitu Badak Putih. 

 Taman Ganesha terletak di Jl. Ganesha sebalah Mesjid Salman ITB. Taman 

yang mungil dan kelihatan asri ini sering digunakan oleh mahasiswa ITB karena 

memang letaknya masih dalam lingkungan kampus ITB. Tata letak taman yang indah, 

dilengkapi kolam kecil ditengah taman menambah keelokan taman yang mungil ini. 

 Taman Tegalega terletak di Jl. Tegalega depan Museum Sri Baduga Maharaja. 

Ditaman ini terdapat monument Bandung Lautan Api yang dikelilingi oleh taman 

bunga, dan berbagai pepohonan yang ditanam oleh para Kepala Negara dan Kepala 

pemerintahan juga peserta Konferensi Asia Afrika. 

 

3.1.2  Profil Wisata Bandung 

Gedung antik 

• Gedung Sate, Jl. Diponegoro 

• Gedung Bank Indonesia, Jl. Braga 

• Bumi Siliwangi (ISOLA), Jl. Setiabudhi 

• Balai Kota, Jl. Merdeka 

• Balai Pakuan, Jl. Kebon Kawung 

• Pendopo, Jl. Dewi Sartika 
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Taman 

• Taman Hutan Djuanda, Jl. Dago Pakar 

• Taman Lalu Lintas Ade Irma S, Jl. Sumatera 

• Kebun Binatang, Jl. Tamansari 

• Taman Cibeunying, Jl. Cibeunying 

• Taman Maluku, Jl. Maluku 

• Taman Dewi Sartika, Jl. Merdeka 

• Taman Gedung Sate, Jl. Cimandiri 

• Taman Ganesha, Jl. Ganesha 

• Taman Cilaki, JL. Cilaki 

• Taman Alun-alun Bandung, Jl. Asia-Afrika 

• Gedung Sate, Jl. Diponegoro 

 

Museum, Monumen dan Jalan-jalan Kota 

• Museum Sri Baduga, Jl. BKR No.185 

• Museum Konferensi Asia-Afrika, Jl. Asia Afrika 

• Museum Geologi, Jl. Diponegoro 

• Museum Mandala Wangsit Siliwangi, Jl. Lembong 

• Museum POS, Jl. Cilaki 

• Monumen Perjuangan Jawa Barat, Jl. Dipati Ukur 

• Monumen Bandung Lautan Api, Jl. Tegalega 

• Monumen Kereta Api, Jl. Stasiun Timur 

• Jalan Cihampelas 

• Jalan Dago 

• Jalan Braga 

• Jalan LL.RE.Martadinata 
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Menurut data dari Disbudpar Kota bandung tahun 2010, obyek wisata di Kota 

Bandung antara lain :  

Tabel 3.1 
Obyek Wisata di Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Wisata Sekitar Bandung 

• Waduk Saguling 

Tak hanya waduk namun juga terdapat Pemandian air panas Cisameng curug jawa 

sanghiang tiroko. Waduk ini memanfaatkan salah satu sungai terbesar di Jawa Barat, 

yaitu sungai Citarum. Waduk Sagulung berada diruas jalan Bandung-Cianjur. 

• Situ Cileunca 

Situ yang luasnya sekitar 1400 Hektar ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang 

berpanorama menarik terletak 40km arah selatan kota Bandung temperatur daerah ini 

berkisar 16-23 derajat celcius. 

NO NAMA ODTW 
  
  

A Wilayah Bandung Utara 
1 Karang Setra 
2 Daarut Tauhid 

B Wilayah Bandung Tengah 

1 Kebun Binatang 

2 Taman Lalulintas 

3 Museum Geologi 

4 Museum Pos Indonesia 

5 Museum KAA 

6 Museum Mandala Wangsit 
Siliwangi 

7 Menara Mesjid Raya 

C Wilayah Bandung Timur 
1 Saung Angklung Udjo 

D Wilayah Bandung Selatan 

 Museum Sri Baduga 
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• Situ Ciburuy 

Terletak 33km dari arah kota Bandung terkenal dengan alamnya yang khas yaitu 

bukit-bukit kapur yang menjulang. 

• Ciater 

Tempat pemandian air panas yang bersebelahan dengan gunung Tangkuban 

Parahu dan dikelilingi oleh perkebunan Teh. 

• Curug Cisarua 

Curug dengan ketinggian 15m berdekatan dengan pasar bunga Cihideung 

Lembang. 

• Tangkuban Parahu 

Pegunungan dengan pesona kawahnya yang indah dapat dicapai dengan sekitar 1 

jam dari pusat kota 25 km arah utara kota Bandung. Begitu sampai bau sulfur yang 

konon dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit akan menyergap 

penciuman. Selain kawah utama juga terdapat beberapa kawah kecil lainnya seperti 

kawah Domas. 

• Bumi Perkemahan CIKOLE 

Bumi Perkemahan Cikole seluas 488 Hektar ini terletak pada ketinggian 1300m 

diatas permukaan laut. Memiliki fasilitas taman bunga, lapangan, taman area parker 

dll. Bumi Perkemahan Cikole berada disekitar ruas jalan Bandung-Subang  

• Bumi Perkemahan Ranca Upas 

Komplek Bumi Perkemahan yang berada disekitar tanaman Acalipticus. Berjarak 

42 km dari kota Bandung kearah selatan dengan suhu berkisar antara 18-23 derajat 

celcius. Keberadaan objek wisata ini masih belum banyak dikenal orang,objek wisata 

punceling,dikunjungi oleh mereka yang senag dengan olahraga jalan kaki,maka tak 

heran apabila pengunjung yang mendatangi objek ini cenderung berkelompok dan 

untuk berdarmawisata menikmati keindahan alamnya. 
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• Objek Wisata Kawah Putih 

Objek wisata ini belum lama diresmikan untuk dapat dinikmati oleh umum. 

Sebelumnya Kawah Putih dikenal sebagai daerah tambang belerang, hal ini dapat 

dilihat dari peninggalan di areal wisata kawah putih, yaitu berupa gua penambangan 

belerang. Fasilitas yang tersedia di objek wisata ini masih terbatas, yaitu: Parkir,WC 

umum,Mushola,dan warung-warung penjual makana ringan dan minuman.Letaknya 

berada di 44 km arah selatan kota Bandung. 

• Pemandian Air Panas Cimanggu 

Daerah Ciwidey kaya dengan sumber air panas alam, salah satunya dimanfaatkan 

oleh PERUM Perhutani sebagai sumber air kolam renang Cimanggu. Objek wisata 

Cimanggu memiliki fasilitas : Tempat parker luas, Arena bermain anak-anak, Kolam 

renag air panas alam, MCK dan WC umum, Mushola, dan warung penjual makanan 

ringan dengan minuman. Letaknya berada di 45 km arah selatan kota Bandung. 

• Pemandian Air Panas Alam Walini 

Seperti halnya Cimanggu,Walini yang pula memanfaatkan melimpahnya sumber 

air panas alam, menyediakan kolam renang panas. Objek wisata ini berada di 

lingkungan perkebunan teh yang berhawa sejuk na segar tepatnya 46 km arah selatan 

kota Bandung. Walini memiliki fasilitas : Bungalow, Restoran, Tempat Parkir, WC 

umum. 

• Situ Patenggang 

Situ Patenggang yang memiliki luas areal 140 ha adalah tempat tujuan utama 

para pengunjung objek wisata daerah Ciwidey. Terletak diantara perkebunan the 

Rancabali an kawasan hutan Rancabali tepatnya 47 km arah selatan kota Bandung. 

Situ Patenggang benar-benar memanfaatkan keindahan alam sebagai daya tariknya. 

Fasilitas yang tersedia adalah: Bungalow, Sepeda Air, Sampan, Kios-Kios penjual 

cendramata, makanan, minuman, WC, dan Areal parkir. 

(sumber : www.bandung.go.id) 
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3.1.3 Visi dan Misi Kota Bandung 

 

VISI KOTA BANDUNG  

 

"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG 

BERMARTABAT  

( BERSIH, MAKMUR, TAAT DAN BERSAHABAT )" 

 

Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam 

visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat 

Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :  

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ), penyakit masyarakat ( judi, pelacuran, 

narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang 

bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa; 

2. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya; 

3. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, 

hukum dan aturan. aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan 

dan ketertiban kota . 

4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, 

akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota 

yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan. 

 

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau haraga diri, yang 

menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena 

kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya. 

 

 

 



54 

 

MISI KOTA BANDUNG  

 

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi : 

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, yang 

mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan. 

2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan 

perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka 

meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan 

kesempatan berusaha. 

3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta 

berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, 

pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender. 

4. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan 

prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota 

dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota . 

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien 

akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan 

masyarakat. 

6. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan 

pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat. 

(sumber : www.bandung.go.id) 

 

3.2  Metode Penelitian  

3.2.1  Metode Yang Digunakan  

Dalam menyusun skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah 

metode deskriptif dan survei. Menurut Nazir (2003;54), metode deskriptif adalah :  
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“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 
ataupun sekelompok kelas peristiwa pada masa sekarang.”  

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, hubungan antar fenomena yang 

diselidiki serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin 

dipecahkan.  

Sedangkan metode survei menurut Nazir (2003 : 56) adalah :  
“Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan 
secara faktual” 

 
 

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung di perusahaan 

yang beroperasi dengan cara sebagai berikut : 

a) Observasi  

    Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung 

keadaan perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan segala aspek 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b) Wawancara 

    Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan 

wawancara langsung kepada pihak yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data-data yang telah diperoleh secara lisan maupun tulisan 

tersebut selanjutnya akan diolah, dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

c)   Kuesioner 

Yaitu proses data dengan cara mengumpulkan data, melalui daftar 

pertanyaan kepada responden yang menjadi anggota sampel penelitian. 
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2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

 Yaitu teknik pengumpulan data teoritis yang berkaitan dengan variabel-variabel 

yang diteliti dalam skripsi ini melalui sumber bacaan guna mendapatkan data-

data sekunder untuk dijadikan sebagai landasan teori. 

 

3.2.3  Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2007 ; 31), pengertian variabel yaitu :  

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 
obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannny a.” 

 
Variabel yang akan diteliti terdiri dari dua bagian, yaitu variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).   

1. Variabel bebas / variable independent  

Menurut Zulganef (2008 ; 66), variable bebas adalah variable yang 

mempengaruhi variable terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

sarana dan prasarana wisata Kota Bandung. 

2. Variabel terikat/ variable dependent 

Menurut Zulganef (2008 ; 65), variable terikat adalah variable yang nilai-

nilainya tergantung atau terikat oleh nilai-nilai variable lain atau variable yang 

tergantung (depend on) kepada variable lain. Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah kepuasan wisatawan.  
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3.2.4  Operasionalisasi Variabel  

Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Konsep Sub Variabel            Indikator   Skala 
Variabel 
Independent/ 
Variabel (X) :  
Sarana Wisata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “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”  
 

 
 
 
 
 

• Perusahaan 
akomodasi 
(hotel/ losmen/ 
bungalow) 

1. Penginapan di Kota 
Bandung mudah diperoleh 

 
 

Ordinal  

• Perusahaan 
transportasi 
(pengangkutan 
udara, laut atau 
kereta api dan 
bus-bus) 

 
 

2. Angkutan transportasike 
Kota Bandung mudah 
didapat  

3. Stasiun kereta api 
Bandung terawat dengan 
baik, bersih, dan nyaman 

4. Pelayanan taxi di Kota 
Bandung baik 

 
 

Ordinal 
 
 
 

• Rumah makan, 
restaurant, 
depot/warung-
warung. 

5. Restoran/rumah makan 
mudah diperoleh di 
sekitar obyek wisata 
 

 
Ordinal 

 

• Obyek wisata/ 
Atraksi wisata  

 
 
 
 

 

6. Potensi alam, seni 
budaya, tradisi, 
peninggalan sejarah dan 
atraksi wisata yang 
dimiliki Kota Bandung 
beragam 

7. Obyek wisata di Kota 
Bandung bersih  

 
 
 

Ordinal 
 

• Toko-toko 
penjual 
cinderamata 
khas 

 

8. Ketersediaan  toko 
souvenir di Kota Bandung 

9. Toko souvenir benar-
benar menyediakan 
barang/makanan khas dari 
daerah 

 
 

Ordinal 
 

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

• Perhubungan : 
jalan raya, rel 
kereta api, 
pelabuhan udara 
dan laut, 
terminal  

10. Tersedia prasarana jalan 
yang baik menuju obyek 
wisata 

11. Terminal bis di Kota 
Bandung bersih dan 
nyaman 

12. Petugas di terminal 
ramah dan  mau 
membantu wisatawan 

 
 
Ordinal 
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sumber energi.” 
 
 

• Instalasi 
pembangkit 
listrik dan 
instalasi air 
bersih.  

13. Listrik di tempat 
penginapan baik 

14. Listrik di restoran baik 
15. Air di tempat penginapan 

lancar dan bersih  

 
Ordinal 

 
 
 

• Sistem 
telekomunikasi,
misalnya 
telepon, 
telegraf, radio, 
televisi, kantor 
pos 

16. Televisi Bandung 
menayangkan program 
wisata yang menarik. 

 
 

Ordinal 

• Pelayanan 
kesehatan baik 
itu puskesmas 
maupun rumah 
sakit.  

17. Akses menuju rumah 
sakit /puskemas di dekat 
obyek wisata  

 
Ordinal 

 
 
 

• Pelayanan 
keamanan, 
contoh (pos 
satpam penjaga 
obyek 
wisata/pos-pos 
polisi untuk 
menjaga 
keamanan di 
sekitar obyek 
wisata) 

18. Tersedianya pos 
polisi/pos jaga di sekitar 
obyek wisata/jaminan 
keamanan di obyek 
wisata  

 
 
 

 

 
 
Ordinal 

• Pelayanan 
wisatawan 
contoh pusat 
informasi/kanto
r pemandu 
wisata.  

19. Pusat informasi/kantor 
pemandu wisata mudah 
ditemukan di Kota 
Bandung 

 

 
 
Ordinal 

 

• Pom bensin 20. Akses menuju pom 
bensin di sekitar obyek 
wisata di Bandung 
mudah 

 
Ordinal 

 

Variabel 
dependent 
kepuasan 
wisatawan  
(variable Y) 

“Kepuasan 
pelanggan adalah 
perasaan senang 
atau kecewa 
seseorang yang 
berasal dari 
perbandingan 
antara kesannya 
terhadap kinerja 
(hasil) suatu produk 
dan harapan-
harapannya” 

 • Harapan atas jasa 
(merupakan keyakinan 
pelanggan sebelum 
mencoba atau membeli 
suatu produk, yang 
dijadikan standar atau 
acuan dalam menilai 
kinerja produk tersebut) 

• Kinerja    yang 
dirasakan (segala 
pelayanan yang dirasakan 
oleh konsumen) 

 
 
 
 

Ordinal 
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(Djaslim Saladin, 
2003) 

  

Sumber : Suwardjoko dan Indira (2007), Lothar A. Kreck dalam Yoeti (1996) 

 

3.2.5  Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan riset lapangan (field research), 

yaitu riset yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung kepada 

objek yang diteliti.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan data 

teoritis yang didapat dari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti.  

 

3.2.6  Populasi dan Sampel  

Pengertian populasi menurut Nazir (2003 ; 271), adalah :  

“Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri 

yang telah ditetapkan”.  

 

Sedangkan pengertian sampel menurut Nazir (2003 ; 271), adalah : 

“Sampel adalah prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang 
diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta cirri yang 
dikehendaki dari populasi.”   
 
Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah 

sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah 

anggota populasi itu sendiri. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka 

peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah 

sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi.  
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Adapun penentuan jumlah sampel yang dikembangkan oleh Roscoe dalam 

Sugiyono (2005 : 102) adalah sebagai berikut :  

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500 

orang.  

2. Apabila sampel didasarkan dari kategori seperti pria wanita, kota – desa, maka 

jumlah anggota setiap kategori minimal 30 orang  

Jadi, ukuran sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 

responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Accidental Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

dan bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok akan dijadikan sumber 

data (Sugiyono, 2005:95). 

 

3.2.7 Uji Validitas 

  Pengujian validitas menurut  Simamora (2004:172) yaitu : 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan 
kesahihan suatu instrumen, suatu instrumen dianggap valid apabila 
mampu mengukur apa yang ingin diukur, dengan kata lain mampu 
memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti.” 
 

  Semua item kuesioner yang digunakan mengukur Sarana dan prasarana 

Wisata Kota Bandung dan kepuasaan konsumen, akan diuji validitasnya.  

Nilai validitas masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat pada nilai 

Corrected Item-Total Correlation masing-masing butir pertanyaan. Dengan r tabel 

untuk 100 responden dengan tingkat kesalahan sebesar 5% yaitu sebesar 0,195 maka 

berdasarkan data perhitungan SPSS koefisien korelasi (r) diketahui bahwa seluruh 

korelasi item variabel X lebih besar dari r tabel atau 0,195 maka instrumen 

dinyatakan valid. Bagitu pula untuk variabel Y, jika variabel Y lebih besar dari r tabel 

atau 0,195 maka instrumen dinyatakan valid. 



61 

 

Kriteria pengujian tes validitas menurut Suliyanto (2005;42) keputusan pada 

sebuah butir pertanyaan dapat dianggap valid, dapat dilakukan dengan beberapa cara 

berikut: 

1. Jika koefisien korelasi product moment >r-tabel (α;n-2) n=jumlah sampel. 

2. Nilai sig.≥ α. 

 

3.2.8 Uji Reliabilitas 

Dalam pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, langkah yang dapat 

ditempuh yaitu sama dengan langkah pengujian validitas. Karena output keduanya 

bersamaan muncul. 

Pengertian reliabilitas menurut Simamora (2004:177) reliabilitas adalah 

tingkat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila 

diuji cobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan 

data yang sama. Kelompok ganjil dan skor butirnya dijumlahkan sehingga 

menghasilkan skor total, begitu juga dengan kelompok genap, selanjutnya skor total 

antara kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya.  

Kriteria Uji reliabilitas: 

Jika α (alpha) > 0,6 ( artinya variabel dinyatakan reliabel). 

 

3.2.9 Teknik Pembuatan Skala 

Dari sekian banyak jenis skala yang telah di kembangkan dalam ilmu sosial 

belakangan ini, penyusun menggunakan skala Likert dalam pembobotan data-data 

yang di peroleh. 

Menurut Simamora (2004;147) skala Likert disebut juga rating scale. Skala 

ini banyak digunakan karena ini memberi peluang kepada responden untuk 

mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan terhadap suatu 

pertanyaan. 
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Tabel 3.2 

Skala Nilai Alternatif Jawaban Kuesioner 

Alternatif Jawaban Skala Nilai 
Sangat Setuju 5 

Setuju 4 
Cukup Setuju 3 
Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden. Untuk 

memudahkan penilaian rata-rata tersebut, maka digunakan interval untuk menentukan 

panjang kelas interval, maka digunakan rumus menurut Sudjana (2000 : 79) dalam 

bukunya  sebagai berikut : 

P  =  
KelasBanyak 

Rentang
 

dimana : 

P  = Panjang kelas interval 

Rentang = Data terbesar – data terkecil 

Banyak kelas = 5 

 

Jadi, panjang kelas interval adalah : 

5

15−=P    = 0.8 

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut :  

1,00 – 1,79 = Buruk 

1,80 – 2,59 = Tidak Baik 

2,60 – 3,39 = Cukup Baik 

3,40 – 4,19 = Baik 

4,20 – 5,00 = Sangat Baik 
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3.2.10 Metode Analisis Data 

Menurut sifatnya data yang diperoleh ada dua bagian yaitu : 

1. Data kualitatif, yaitu metode yang mengolah data-data untuk menggambarkan 

tentang keadaan perusahaan kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang 

nyata.  

2. Data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka yang dapat 

menjawab hipotesis yang diajukan. 

      Data yang terkumpul kemudian diproses dan di analisis. Analisis data dilakukan 

secara kuantitatif maupun kualitatif. 

1. Analisis secara kualitatif adalah suatu metode dimana data yang diperoleh dari 

obyek penelitian dianalisis berdasarkan perbandingan antara teori dengan 

kenyataan yang diperoleh penulis selama penelitian dilakukan di lapangan. 

2. Analisis secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan alat bantu statistik sehingga 

memudahkan penafsiran data mentah yang diperoleh. Alat bantu statistik yang 

digunakan adalah dengan analisis korelasi, yaitu untuk mengukur derajat keeratan 

hubungan antara variabel X dengan variabel Y 

Alat bantu statistik yang digunakan adalah dengan analisis korelasi, yaitu 

dengan mengukur derajat keeratan hubungan antara variabel independent (X) dengan 

variabel dependent (Y). Korelasi yang digunakan, yaitu : 

1. Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman 

  Penulis menggunakan metode analisis korelasi Rank Spearman, dimaksudkan 

karena kedua variabel tersebut diukur dalam skala ordinal serta untuk mengetahui 

kuat tidaknya hubungan antara variabel independent (Sarana dan prasarana Wisata 

Kota Bandung) terhadap variabel dependen (kepuasan wisatawan nusantara).  

Rumus korelasi Rank Spearman (rs) adalah :  

a. Jika tidak terdapat ranking yang sama : 
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rs = 1- 
nn

di

−
∑

3

26
 

b. Jika terdapat ranking yang sama : 

rs = 
2 22

222

∑ ∑

∑ ∑ ∑−+

YX

diYX
 

Dimana : 

∑∑
−= Tx

nn
X

12

3
2  

∑∑
−= Ty

nn
Y

12

3
2  

Tx = Ty = 
12

3 tt −
 

Keterangan : 

rs = Koefisien Korelasi Rank Spearman 

n = Jumlah Responden 

X = Variabel Independen (Sarana dan prasarana Wisata Kota Bandung)  

Y = Variabel Dependen (Kepuasan Wisatawan ) 

di = Rank Data Variabel X – Rank Data Variabel Y 

Tx = Faktor Korelasi X 

Ty = Faktor Korelasi Y 

t = Banyaknya Data yang Mempunyai Nilai yang Sama 

Besarnya koefisien korelasi adalah -1≤ rs ≤ 1, di mana: 

Apabila (-) : berarti menunjukkan hubungan negatif atau berlawanan arah 

Apabila (+) : berarti menunjukkan hubungan positif satu arah 

 

Keterangan: 

a. Apabila rs  =  0 atau mendekati 0, maka hubungan variabel X dan variabel Y 

lemah sekali atau tidak ada hubungan 
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b. Apabila rs  =  1 atau mendekati 1, maka hubungan variabel X dan variabel Y 

sempurna atau sangat kuat dan positif atau searah (jika X naik 

maka Y naik atau sebaliknya). 

c. Apabila rs  =  -1 atau mendekati –1, maka hubungan variabel X dan variabel Y 

sempurna atau sangat kuat dan negatif atau berlawanan arah (jika 

X naik maka Y turun atau sebaliknya). 

Interpretasi dari hasil perhitungan koefisien korelasi adalah sebagai berikut 

Tabel 3.3 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000-0,199 Sangat Lemah 

0,200-0,399 Lemah 

0,400-0,599 Cukup Kuat 

0,600-0,799 Kuat 

0,800-1,000 Sangat Kuat 

                           Sumber: Riduwan (2003:228), Dasar-Dasar Statistika 

 

2. Koefisien Determinasi 

      Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel X (Sarana dan prasarana Wisata Kota Bandung) terhadap variabel Y 

(kepuasaan konsumen). Rumus untuk koefisien determinasi adalah: 

Kd = rs
2 × 100% 

(Sudjana, 2001 ;  

Dimana : 

kd = Koefisien Determinasi 

rs = Nilai Koefisien Korelasi Rank Spearman  

Sehingga : 

Nilai kd merupakan kuadrat dari rs, maka koefisien determinasi tidak pernah negatif 

dan paling besar sama dengan satu. Dengan demikian berlaku : 0 ≤ kd ≤ 100  
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3.2.11 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menentukan diterima atau ditolaknya 

hipotesis. Dalam melakukan penghitunganya, adapun  kriteria pengujian sebagai 

berikut : 

1. Dalam penelitian ini digunakan statistik uji t dengan pengujian signifikasi: 

Ho : rs ≤ 0 Artinya tidak terdapat pengaruh atau pengaruh yang negatif antara 

variabel X (Sarana dan prasarana Wisata Kota Bandung) dengan 

variabel Y (Kepuasan Wisatawan ). 

Ha : rs > 0 Artinya terdapat pengaruh positif antara variabel X (Sarana dan 

prasarana Wisata Kota Bandung) dengan Variabel Y (Kepuasan 

Wisatawan ).    

 

2. Membandingkan thitung  dengan ttabel : 

t  = 
2

2

1

2

rs

n
rs

−

−
 

Keterangan : 

rs = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah data 

 

3. Menentukan taraf signifikasi (α)  

Menyatakan tingkat keliruan dalam pengujian hipotesis yang dapat ditolerir. 

Tingkat kesalahan (α) yang digunakan adalah sebesar 5%. 

 

4. Mencari derajat kebebasan dengan rumus :  df = n – (k+1) 

Dimana : 

n = Banyaknya Sampel 

k = Variabel Independen 

1 = Variabel Dependen 
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5. Jika thitung  ≥ t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika thitung  < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


