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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keindahan alam yang 

luar biasa.Beribu pulau dengan berbagai keunikannya, varietas flora dan fauna, 

pegunungan, pantai, dan juga termasuk kebudayaannya menjadi magnet tersendiri 

untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.Tidak hanya menjadi 

tujuan wisata bagi para wisatawan nusantara, bahkan dari wisatawan mancanegara 

sekalipun juga tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. 

Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata 

di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 

6.000 di antaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah 

Kanada dan Uni Eropa. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam dan keindahan bawah 

laut di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di 

Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata 

itu didukung dengan warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman 

etnis Indonesia yang dinamis, dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh 

kepulauan tersebut.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 11 provinsi yang paling 

banyak dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara adalah Bali, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, 

Sumatera Selatan, Banten, dan Sumatera Barat. Sekitar 59 % turis tersebut 

berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38 % untuk tujuan bisnis, 

dan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Singapura dan Malaysia adalah dua negara 

dengan catatan jumlah wisatawan terbanyak yang datang ke Indonesia dari wilayah 

ASEAN. Sementara di Asia (tidak termasuk ASEAN) wisatawan Jepang berada 
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diurutan pertama disusul China, Korea Selatan, Taiwan, dan India.Jumlah pendatang 

terbanyak dari kawasan Eropa berasal dari negara Inggris, disusul oleh Perancis, 

Belanda, dan Jerman.(Sumber : Wikipedia & BPS) 

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting bagi negara. 

Pembangunan pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan 

berusaha  dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan 

kehidupan  lokal, nasional, dan global. Maju dan berkembangnya pariwisata dapat 

mengembangkan  daerah-daerah miskin menjadi lokasi industri baru. Pariwisata 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional: meratakan dan 

meningkatkan kesempatan kerja  dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan 

kesatuan, serta budaya bangsa (Yoeti,  2008:2). Hal ini dimungkinkan karena 

kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, bukan  saja padat modal, tetapi juga padat 

karya.  

Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan 

devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan 

data tahun 2010 juga dijelaskan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang datang 

ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun 

sebelumnya mampu menyumbang devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar 

Amerika Serikat. Kepariwisataan Indonesia merupakan penggerak perekonomian 

nasional yang potensial untuk memicu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi 

(Parekraf, 2011). Pada tahun 2012 kepariwisataan Indonesia berkontribusi terhadap 

GDP sebesar 6,23% turun dibanding tahun 2011 sebesar 6,49 %. Kemudian peringkat 

kepariwisataan Indonesia berdasarkan hasil survei WEF (World Economic Forum) 

naik menjadi peringkat 70 di tahun 2013 dari peringkat 74 di tahun 2011, peringkat 

ini melibatkan 140 negara. 





4 
 

perjalanan wisata adalah akibat adanya keterikatan emosi yang cukup kuat atau place 

atttachment seseorang terhadap suatu daerah yang menjadi tujuan wisatanya. 

Fenomena perilaku seperti ini dapat terbentuk akibat seseorang tersebut sempat 

tinggal dalam jangka waktu yang lama di suatu daerah bahkan dalam waktu yang 

cukup lama, baik itu dalam konteks masa sekolah, kuliah, maupun bekerja. Dalam 

masa tersebut seseorang sudah mengenal daerah tersebut dengan baik, merasakan 

suatu kenyaman, dan memiliki kesukaan terhadap suatu hal yang terikat dalam diri 

seseorang tersebut. Kota Bandung juga disebut sebagai “Kota Kenangan”, dimana 

banyak hal yang menyebabkan seorang yang berkunjung ke kota Bandung ingin 

merasakan kembali sesuatu yang ia dapatkan sebelumnya ketika berkunjung. 

Contohnya saja banyak mahasiswa yang sempat berkuliah di kota Bandung dan sudah 

bekerja atau menetap di kota lain, ketika ada waktu untuk berlibur, kebanyakan 

mereka memilih untuk berkunjung ke kota Bandung karena merasa kota Bandung 

tersebut memberikan kesan tersendiri bagi pribadi mereka. 

Tidak hanya melihat pengaruh dari place attachment para wisatawan saja, 

dalam hal ini peneliti juga tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh dari 

sebuah perilaku yang dinamakan novelty seeking dari para wisatawan. Untuk lebih 

memahami apa yang disebut dengan novelty seeking, beberapa tokoh memberikan 

pendapatnya masing-masing.  

Keaveney dan Reichheld (1996:43), menjelaskan bahwa novelty seeking 

adalah: 

“Suatu perilaku untuk mencari suatu hal yang baru dalam berwisata 

akibat ketidakpuasan dari produk wisata sebelumnya yang menjadi 

karakteristik seseorang dalam melakukan tujuan wisatanya.” 
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Sedangkan menurut Pearson G. Assaker (2011:32), dalam bukunya Tourism 

Management menjelaskan bahwa novelty seeking adalah: 

“Sebagai tingkat kontras antara persepsi saat ini dengan pengalaman 

masa lalu dalam berwisata sehingga memiliki tujuan baru dalam 

berwisata selanjutnya.” 

Perilaku novelty seekingjuga dimiliki oleh para wisatawan ketika kegiatan 

wisata yang biasa dilakukan mengalami sedikit kejenuhan dan butuh suatu suasana 

yang memberikan pengalaman yang unik dan baru. Sebagai contoh ketika seseorang 

memiliki keinginan berwisata dan memilih untuk melakukan wisata ke pantai atau 

laut, namun dari kegiatan wisata tersebut seseorang tersebut tidak merasakan sesuatu 

yang luar biasa dari kegiatan wisatanya. Dari dampak tersebut muncul suatu inisiatif 

untuk mengganti tujuan wisatanya dari berwisata ke pantai ke wisata lainnya, 

misalnya hiking atau mendaki gunung. Pantai dan gunung akan memberikan kesan 

yang berbeda untuk dilakukan. Dengan melakukan hiking, hal-hal sedikit ekstrim dan 

lebih menyatu dengan alam akan memberi kesan dan pengalaman yang baru yang 

akan dirasakan oleh wisatawan. Diharapkan dengan perilaku tersebut seorang 

wisatawan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri bagi dirinya. 

Dari kedua variabel tersebut nantinya akan dilihat bagaimana pengaruhnya 

terhadap kepuasan pelanggan ataupun wisatawan. Kepuasan merupakan hal yang 

paling diharapkan seseorang ketika seseorang tersebut mengkonsumsi suatu barang 

ataupun jasa. Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin, yang terdiri 

dari kata “satis” yang artinya cukup baik atau memadai.Kata yang kedua adalah 

“faction”yang artinya melakukan atau membuat. 

Lupiyoadi dan Hamdani (2009:2), memberikan penjelasan mengenai 

kepuasan adalah sebagai: 

“Tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan 

atas kinerja produk (jasa) yang diterima dan yang diharapkan. 
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Kepuasan pelanggan merupakan hal penting yang harus dipertahankan 

perusahaan.” 

Kotler dan Amstrong (2008:16) mengemukakan bahwa : 

“Kepuasan pelanggan merupakan tingkat dimana kinerja produk sesuai 

dengan ekspektasi pembeli.” 

Kepuasan menjadi aspek yang diharapkan oleh konsumen dari suatu produk 

yang dikonsumsinya. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan 

kecewa.Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan puas. Jika kinerja 

melebihi ekspektasi, pelanggan sangat puas. Begitu juga dengan kegiatan berwisata, 

para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah wisata diharapkan merasakan suatu 

kepuasan. 

 Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus 

menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Secara geografis kota Bandung terletak di 

tengah-tengah provinsi Jawa Barat, berada di ketinggian 768 m dpl, iklim 

dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk dengan suhu rat-rata 

23,5° C. Berkat dataran tinggi dan gunung-gunung disekitarnya menjadikan kota 

Bandung sebagai daerah tujuan wisata yang berhawa sejuk dan memiliki panorama 

yang indah untuk di kunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan 

nusantara. 

Bandung dikenal dengan “Kota Kembang” karena pada jaman dulu kota ini 

dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh 

di sana. Kota Bandung juga disebut sebagai “kota belanja”, dengan mall dan factory 

outlet yang banyak tersebar di kota ini. Bandung merupakan salah satu kota di 

Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah untuk dikunjungi oleh 

para wisatawan. Bandung memiliki objek wisata yang beragam, baik wisata alam, 

seni budaya, maupun sejarah. Bandung juga memiliki beragam wisata kuliner yang 

patut dicicipi mulai dari berbagai macam makanan yang dijual di pinggir jalan sampai 
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makanan mewah di restoran mewah ataupun cafe. Dengan beragam objek wisata 

yang dimilikinya, kota Bandung siap memanjakan para wisatawan yang berkunjung 

ke kota tersebut. Dengan keindahan dan sebutan kota di atas maka Bandung disebut 

Paris van Java bak kota Parisnya pulau Jawa. 

Bandung memiliki beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. 

Berikut akan ditampilkan beberapa tempat wisata berdasarkan bagian wilayahnya. 

Tabel 1.1 : Daftar Tempat Wisata di kota Bandung 

No. Bagian Wilayah Objek Wisata 

1.  Bandung Timur  Saung Angklung Ujo 

 Caringin Tilu 

 Curug Cinulang 

 Situs Kerajaan Kendan 

 Situs Legenda Ciung Wanara 

2. Bandung Selatan  Wisata Petik Strawberry 

 Perkebunan Teh Gambung 

 Kawah Putih 

 Bumi Perkemahan Ranca Upas 

 Danau Situ Patengan 

 Kolam Renang Air Panas Cimanggu 
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3. Bandung Barat  Leuwi Opat Curug Tilu 

 Monumen Taman R.A Kartini 

 Perbukitan Karst 

 Situs Megalit Gunung Padang 

 Pemandian Air Panas 

 Gua Pawon 

 Gua Sang Hyang Tikoro 

 Arung Jeram Citarum 

 Waduk Saguling 

 Lembah Cimeta Citarum Purba 

4. Bandung Utara  Taman Budaya Dago 

 Taman Hutan Dago Pakar dan Gua Jepang 

 Teropong Bintang Boscha 

 Wisata Lembang 

 Gunung Tangkuban Perahu 

 Villa Istana Bunga 

 Kawah Domas, Ratu, dan Upas 

 Pemandian Air Panas Sari Ater (Ciater) 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat 
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Begitu banyaknya tempat wisata yang menjadi andalan kota Bandung 

menyebabkan kota Bandung menjadi salah satu tujuan favorit bagi para wisatawan 

lokal maupun mancanegara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung 

memiliki target kunjungan setiap tahunnya untuk wisatawan yang berkunjung ke kota 

Bandung baik wisman maupun wisnus. Dalam tabel di bawah juga dilengkapi dengan 

realisasi kunjungan para wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung, adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 :Target & Realisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)  

ke kota Bandung (2009 s/d 2013) 

TAHUN TARGET REALISASI GAP/SELISIH 

2009 38.000.000 34.808.266 - 3.191.734 

2010 38.400.000 33.428.393 - 4.971.607 

2011 38.750.000 35.370.837 - 3.379.163 

2012 39.000.000 38.346.304 -    653.696 

2013 40.000.000 43.046.957 +3.046.957 

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bandung  

Diagram 1.1 : Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) 

ke kota Bandung (2009 s/d 2013) 
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Hasil kurang memuaskan ditunjukkan pada kunjungan wisatawan nusantara 

(wisnus) ke kota Bandung yang dapat dilihat pada tabel 1.2 dan diagram 1.1. Untuk 5 

tahun terakhir, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kunjungan wisatawan 

nusantara belum mencapai target, namun hanya pada tahun 2013 yang memenuhi 

target. Target di tahun 2009 baru dapat terealisasi di tahun 2012, sedangkan Dinas 

Pariwisata & Kebudayaan Kota Bandung sendiri setiap tahunnya menaikkan target 

untuk kunjungan wisatawan. Kenaikan kunjungan wisatawan nusantara juga 

mengalami fluktuasi dan terlihat pada tahun 2010 mengalami penurunan kunjungan 

wisatawan. 

Tabel 1.3 : Target & Realisasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) 

ke kota Bandung (2009 s/d 2013) 

 

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bandung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN TARGET REALISASI GAP/SELISIH 

2009 800.000 1.200.146 +400.146 

2010 841.000 1.218.846 +377.846 

2011 885.000 1.341.892 +456.892 

2012 944.237 1.121.238 +177.001 

2013 1.000.000 1.953.039 +953.039 
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Diagram 1.2: Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) 

ke kota Bandung (2009 s/d 2013) 
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kepada Pemerintah Kabupaten lainnya untuk mendukung program pengembangan 

wisata. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam latar belakang ini, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Place Attachment dan Novelty 

Seeking terhadapKepuasan Wisatawan yang Berkunjung ke Kota Bandung”. 

1.2 Identifikasi Masalah : 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tanggapan responden terhadap place attachment, novelty seeking, 

dan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung? 

2. Bagaimana pengaruh place attachment terhadap kepuasan wisatawan yang 

berkunjung ke kota Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh novelty seeking terhadap kepuasan wisatawan yang 

berkunjung ke kota Bandung? 

4. Bagaimana pengaruh place attachment dan novelty seeking terhadap 

kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap place attachment, novelty 

seeking, dan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh place attachment 

terhadapkepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh novelty seeking terhadap 

kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung 
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4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh place attachment dan novelty 

seeking terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Untuk Pemerintah : 

Sebagai informasi dan masukan yang sedikit banyaknya menjadi acuan dalam 

pengembangan pariwisata kota Bandung dengan mengetahui beberapa karakter 

wisatawan. 

 Untuk Peneliti : 

Untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta wawasan peneliti 

untuk mengetahui karakteristik pelanggan, khususnya para wisatawan dan 

hubungannya terhadap kepuasan yang ingin dicapai. 

 Untuk Peneliti Selanjutnya : 

Memunculkan teori-teori baru untuk mendukung penjelasan yang mendasari 

tentang place attachment dan novelty seekingdalam bidang pariwisata, dan juga 

meneliti fenomena lain yang berhubungan dengan pariwisata khususnya kota 

Bandung, sehingga mengetahui hal apa saja yang memunculkan rasa puas dari 

para wisatawan. 

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu dilakukannya penelitian dengan rincian sebagai berikut : 

 Tanggal 3 November – 9 Desember 2014 : Melakukan wawancara dan 

pengambilan data-data pendukung ke Dinas Pariwisata Kota Bandung 
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 Tanggal 7 Maret – 14 Maret 2015  : Melakukan proses penyebaran 

kuesioner 

 Tanggal 16 Maret – 21 Maret 2015  : Proses pengolahan data (hingga 

selesai) 

Adapaun lokasi penelitian dilakukan ke beberapa tempat wisata utama di kota 

Bandung yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang terdiri dari objek wisata 

dan objek akomodasi, yaitu : 

 Gunung Tangkuban Perahu 

 Kawah Putih Ciwidey 

 Paris Van Java (PVJ) 

 Factory Outlet Jalan Riau 

 Saung Angklung Udjo 

 


