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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1Definisi Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

 Pemasaran dapat diartikan secara sosial atau manajerial. Pengertian sosial 

menunjukkan peran yang dimainkan pemasaran di masyarakat. Definisi pemasaran 

menurut Kotler dan Keller(2010:5) dalam buku Manajemen Pemasaran adalah 

sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk 

dan jasa yang bernilai dengan orang lain.” 

 Secara manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual 

produk-produk. Sedangkan pengertian pemasaran  menurut AMA (American 

Marketing Asociation) yang dikutip dari Kotler dan Keller (2007:6) adalah : 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada 

pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.” 

 Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu 

kegiatan dalam organisasi dengan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan 

agar menguntungkan bagi organisasi dan stakeholder, sehingga perusahaan dapat 

mencapai target atau tujuannya. 

2.1.2Definisi Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

pelaksanaan dari aktivitas pemasaran. Dengan menerapkan ilmu manajemen 

pemasaran, perusahaan dapat menentukan pasar yang dituju dan membina hubungan 

yang baik dengan pasar yang menjadi target pemasarannya. 
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 Dalam buku Manajemen Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007:6), 

pengertian manajemen pemasaran adalah : 

“Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan kepada pelanggan dengan 

menciptakan nilai pelanggan yang unggul.” 

 Menurut Sunarto (2006:13), Manajemen Pemasaran adalah : 

“Sebagai pelaksanaan tugas untuk mencapai pertukaran yang 

diharapkan dengan pasar sasaran.” 

 Dari kedua definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen 

Pemasaran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu perusahaan 

atau organisasi memilih pasar sasaran yang sesuai, yang dapat mendukung 

terciptanya tujuan perusahaan, dan menjalin hubungan yang baik dengan pasar 

sasaran tersebut. 

2.2 Pengertian Pariwisata 

 Menurut Richard Sihite (2006:46), pariwisata adalah : 

“Suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan 

tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud 

bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, 

tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan bertamasya dan relaksasi 

atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.” 

Sedangkan menurut Suyitno (2001) tentang Pariwisata adalah sebagai 

berikut: 

a. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali 

ke tempat asalnya. 

b. Melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, 

restoran, objek wisata, souvenir, dan lain-lain. 
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c. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan. 

d. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat 

memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, 

karena uang yang dibelanjakannya dibawa dari tempat asal. 

2.3 Teori Place Attachment 

 Pengalaman pariwisata diartikan bermacam-macam oleh para ahli pariwisata. 

Ritchie (2011) menuliskan bahwa pengalaman berwisata adalah evaluasi subjektif 

dari individu terhadap kejadian yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata pada 

dirinya mulai dari persiapan untuk bepergian, selama ada didestinasi dan setelah 

selesai perjalanan. Oleh karena itu maka perencana pariwisata mestinya memfasilitasi 

pengembangan sebuah lingkungan dari destinasi yang meningkatkan daya pikat 

terhadap turis untuk membuat pengalaman berwisata yang tak terlupakan dalam arti 

positif. 

 Sebelum membahas tentang place attachment, maka kita perlu melihat definisi 

dari place itu sendiri, yaitu “Space has been seen in distinction to place as a „realm 

without meaning‟, but when people invest meaning in a portion of space and then 

become attached to it in some way it becomes a “place (Cresswell, 2004). Jadi place 

memiliki suatu kesamaan dengan space, yang mana keduanya tidak berarti apa-apa 

sampai seseorang memberikan suatu makna pada space, yang setelah diberi makna 

akan menjadi suatu place. Sehingga dalam suatu place memiliki makna yang telah 

dibentuk oleh orang-orang penghuninya, dan setelah memiliki suatu makna maka 

akan tercipta suatu aktivitas di dalamnya yang akan memperdalam makna dari place 

tersebut. 

 Menurut Zahnd (1999), sebuah place dibentuk sebagai suatu space jika 

memiliki ciri khas dan suasana tertentu yang berarti bagi lingkungannya. Selanjutnya 

Zahnd menambahkan suasana itu tampak dari benda konkret (bahan, rupa, tekstur, 
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dan warna) maupun benda yang abstrak, yaitu asosiasi cultural dan regional yang 

dilakukan oleh manusia di tempatnya. Sebuah tempat (Place) akan terbentuk bila 

dibatasi dengan sebuah void, serta memiliki cirri khas tersendiri yang mempengaruhi 

lingkungan sekitarnya. 

 Madanipour (1996) memberikan penjelasan bahwa memahami tempat (place) 

dan ruang (space) menyebut 2 aspek yang berkaitan, yaitu : 

1. Kumpulan dari bangunan dan artefak (a collection of building and artifacts) 

2. Tempat untuk berhubungan sosial (a site for social relationship) 

Pemahaman terhadap tempat berakar dari kombinasi antara memori di masa 

lalu dan pengalaman di masa sekarang. Menurut Rotenberg (1993:17), dan Kong & 

Yeoh (2000:7), dalam memahami arti sebuah tempat akan memerlukan suatu 

pemahaman tentang bagaimana orang menginterpretasikan tempat mereka atas dasar 

“pemahaman akan warisan masa lalu dan pengalaman di masa sekarang”.  Gagasan 

tentang sistem tempat bagi manusia telah lama berkembang sejak manusia sadar akan 

keberadaannya. Manusia memerlukan suatu sistem tempat-tempat tertentu (places) 

yang berarti dan agak stabil untuk mengembangkan kehidupan dan budayanya. 

Pada awalnya place attachment dimulai oleh sarjana fenomenologis pada 

sekitar dekade 1970. Diskusi komprehensif tentang place attachment ini dimasukkan 

dalam “Place Attachment Perilaku Manusia dan Lingkungan”, yang selanjutnya 

diedit oleh Irwin Altman dan Setha M, dan diterbitkan pada tahun 1992. Dalam buku 

itu, mereka menulis :“Place Attachment has many inseparable, integral, and mutual 

defining features, qualities, or properties; it‟s not composed of separate or 

independent parts, components, dimensions or factors. This view is compatible with 

transactional perspectives, contextualist orientations, phenomenological approaches, 

and other holistic philosophical views.” 

Kalimat di atas secara jelas menginformasikan bahwa penyelidikan place 

attachment lebih disukai di bawah perspektif konstruktivisme sosial yang merupakan 
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paying penelitian kualitatif.Setelah itu, Marino Bonaiuto dkk (1999) dan Carmen 

Hidalgo & Bernando Hernandez (2001), memberikan kontribusi terhadap teori 

perkembangan dari keterikatan tempat (Pace attachment). 

 Menurut Katerina (2012), pada dasarnya manusia akan memiliki ikatan kuat 

secara emosional terhadap suatu tempat apabila antara manusia dan tempat tersebut 

terdapat pengalaman ataupun interaksi yang kuat sehingga tempat tersebut akan 

memiliki arti atau makna bagi manusia. Jika tidak ada pengalaman, maka tidak aka 

nada suatu tempat maupun ruang. Pengalaman bias dirasakan secara langsung yaitu 

dengan fisik merasakan tempat tersebut, atau secara tidak langsung, misalnya 

mendengar cerita dari orang lain.  

 Attach to place dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor yang 

mempengaruhi proses (Schumaker & Taylor, 1983; Amiranti, 2002), yakni 

kesesuaian antara needs dengan goals individu dengan setting fisiknya, pilihan untuk 

tetap tinggal atau pergi, mobilitas rendah, jaringan sosial, dan jangka waktu 

bertempat tinggal di suatu tempat.  Faktor lainnya menurut Manor & Mesch dalam 

Amiranti (2002) adalah faktor facilitate the development of place yang diantaranya 

adalah ekonomis dan social investment. 

2.3.1 Definisi Place Attachment 

 Beberapa tokoh memberikan pemaparannya untuk semakin memperjelas 

mengenai definisi ataupun arti dari place attachment. 

Low (1992:165) memaparkan bahwa place attachment tersebut adalah : 

“Hubungan simbolis yang dibentuk oleh seseorang yang secara kultural 

memberikan pengertian emosional kepada suatu ruang lahan yang 

menjadi basis seseorang atau sekelompok orang dalam memahami 

hubungannya dengan lingkungan.” 
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Pruneau (1999:28), memberikan pemaparan tentang place attachment 

sebagai: 

“Hasil dari emosional, kognitif, sosial, budaya, faktor perilaku, dan 

melalui sikap positif terhadap suatu tempat, pengetahuan yang luas, dan 

atau akibat sering berkunjungnya seseorang ke suatu  daerah tertentu.” 

Menurut Brown, Altman, &Werner (2012), place attachmentadalah: 

“Ikatan positif yang dikembangkan dari ikatan perilaku, kognitif, dan 

afektif antara individu atau kelompok terhadap lingkungan mereka.” 

Riley (2007:53) memberikan pemaparannya tentang place attachment, yaitu: 

“Sebagai akibat dari adanya keterikatan emosi yang cukup kuat 

seseorang terhadap suatu daerah yang menjadi tujuan wisatanya.” 

Menurut Altman (1992),keterikatan tempat adalah: 

“Hubungan batin atau psikologis seseorang atau masyarakat pada suatu 

tempat khusus.” 

Menurut M.Abram (2012), place attachmentadalah  : 

“Suatu kondisi keterikatan antara manusia dengan lingkungan tempat 

tinggalnya, hubungan yang terbentuk antara manusia dengan kondisi 

lingkungan sekitarnya, yang membuat mereka betah dan sangat 

menyenangi suatu kondisi lingkungan.” 

Kondisi seperti ini banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

ekonomi dan sosial, dimana kedua faktor tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi 

keputusan seseorang untuk tetap memilih tinggal di suatu tempat tertentu dan begitu 

juga untuk memutuskan pindah dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Selain itu 

faktor sosial yakni lingkungan dan manusia (human resources)  ataupun natural 

resources yang sudah benar-benar melekat satu sama lain, akan membuat rasa 

keterikatan antara manusia dengan suatu tempat menjadi lebih kuat, serta setiap 
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manusia ataupun sekelompok manusia memiliki suatu preferensi atau kecenderungan 

untuk tinggal terhadap suatu kondisi tertentu (Dahl & Sorensen, 2009).  

Kegiatan sosial seseorang seperti relaksasi atau rekreasi pada suatu tempat 

akan menimbulkan kenangan tersendiri yang pada akhirnya menjadi suatu ikatan 

emosional. Keterikatan tersebut yang biasanya terbentuk dalam jangka waktu panjang 

setelah mempunyai hubungan batin dengan tempat tersebut. 

Kenangan indah seseorang pada suatu tempat akan terus dikenang dan 

menimbulkan suatu ikatan hubungan emosional. Keterikatan akan suatu tempat, 

selain timbul menimbulkan hubungan emosional, juga menimbulkan olehhubungan 

fungsional terhadap seseorang atau masyarakat. Hubungan fungsional tersebut yang 

diwujudkan olehsifat keterikatan yang sifatnya ketergantungan seseorang terhadap 

suatu tempat. Disatu sisi, apabilaketerikatan pada suatu tempat membutuhkan 

hubungan waktu yang panjang, ketergantungan membutuhkanwaktu yang lebih 

pendek (Moore & Graefe, 1994). 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan keterikatan seseorang pada suatu 

tempat telah dilakukan untukmengamati pandangan seseorang terhadap elemen-

elemen perkotaan dan wilayah yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata, 

pelestarian bangunan bersejarah, identitas kota, permukiman, kawasan perdagangan, 

tepian air dan sebagainya (Bonaiuto dkk, 1999; Hidalgo dan Hernandez,2001; 

Waxman, 2006; Kusuma, 2006). 

 

2.3.2 Klasifikasi Place Attachment 

Menurut J. Lee (2012), Ramkissoon &Veasna (2013), ada beberapa istilah 

yang digunakan dalam bidang pariwisata untuk menjelaskan perilaku wisatawan. 

Place attachment sering dikonseptualisasikan ke dalam beberapa bagian, yaitu place 

dependence, place identity, place affect, dan place social bonding.  
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Keempat bagian dari place attachment tersebut mencerminkan berbagai 

perasaan individu yang berhubungan dengan lingkungan ketika mereka melakukan 

rekreasi atau berwisata. 

 Place Dependence 

Place dependence menurut KyleGraefe (2004)adalah : 

“Keterikatansecara fungsional pengunjung atau wisatawan ke 

suatu tempat tertentu, yang mencerminkan adanya kesadaran 

wisatawan akan pentingnya ketersediaan fasilitas yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka selama melakukan wisata.” 

 

Pengunjung dapat menaruh sikap ketergantungan akan tempat wisata 

karena memerlukan suatu kepuasan dari segi fasilitas  ketika mereka 

berwisata ke suatu tempat, dan melayani wisatawan selama berwisata.  

 Place Identity 

Prohansky (1978:155)memberikan pemaparan mengenai place 

identitysebagai : 

“Hubungan antara identitas diri seseorang dalam kaitannya 

dengan lingkungan fisik dengan cara atau pola yang kompleks 

(baik sadar maupun tidak sadar), keyakinan, preferensi, 

perasaan, nilai-nilai, tujuan, dan sikap terhadap lingkungan.” 

 

Identitas suatu tempat tersebut merupakan koneksi simbolis yang  

penting bagi individu dengan suatu tempat yang mencerminkan identitas 

tempat tersebut. Seringkali individu menghubungkan perasaan mereka dengan 

suatu tempat karena kekhasan dan keunikan dari suatu tempat. Atribut 

lingkungan (alam) baik secara fisik maupun sosial tidak hanya membawa 

pengalaman tetapi juga meninggalkan kenangan. 

 Place Affect 

Ramkissoon (2012) menjelaskan bahwa place affect merupakan 

komponen dari place attachment yang dikonseptualisasikan sebagai: 

“Ikatan emosional dari individu dengan membangun kepekaan 

mereka terhadap suatu tempat.” 
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Place affect ini dianggap sebagai subdimensi yang dapat 

meningkatkan emosi secara positif bagi individu, dan yang dapat mengarah ke 

tingkat yang lebih kuat pada ikatan emosionalnya dibandingkan dengan 

pengalaman yang lebih rendah yang didapat sebelumnya. 

 

 Place Social Bonding 

Hammitt, Backlund, & Bixler, (2006) menjelaskan place social 

bonding merupakan: 

“Bagaimana individu mengembangkan ikatan secara komunal 

dengan orang lainakan suatu tempat melalui interaksi dan 

membentuk hubungan secara interpersonal.” 

Place social bonding ini, pada kenyataannya dapat menjadi sumber utama 

dalam memberikan informasi untuk berbagi pengalaman dan menjalin hubungan yang 

baik.  

 

2.3.3 Konsep Place Attachment 

Altman dan Low (1992:4-8) memiliki pendapat sendiri tentang Place, dan 

menjadi satu diantara peneliti yang menggunakan istilah “place attachment” atau 

“keterikatan tempat” sebagai konsep yang saling berintegrasi, mereka merangkum 

bahwa place attachment melingkupi: 

 Attachment/keterikatan (pengaruh: emosi, perasaan, pemikiran, pengetahuan, 

kepercayaan, pengamatan, praktek, tindakan, dan tingkah laku) 

 Places/tempat yang berbeda dalam skala, jenis, dan keterukurannya 

 Aktor yang berbeda (individu, kelompok, budaya) 

 Hubungan sosial yang berbeda (individu, kelompok, budaya) 

 Aspek-aspek sementara (lurus, berulang) 
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Untuk membuat struktur yang lebih terpadu, Scanell & Gifford (2010) 

menyusun kerangka tiga dimensi, yaitu : “manusia - proses psikologi-tempat”, yang 

masing-masing berbeda dan saling menjalin. 

Kerangka atau struktur place attachment tersebut dapat dipaparkan dalam 

bentuk gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Konsep Place Attachment 

 Dimensi “manusia” : merujuk pada makna individu atau kolektif. 

 Dimensi “psikologis” : mencakup pengaruh, pengamatan, dan komponen 

tingkah laku dari keterikatan. 

  Dimensi “tempat” : mencakup keterikatan oleh karakterisitk tempat, 

mencakup alas ruang, jenis ruang, dan keunggulan sosial atau elemen fisik. 

 

2.4 Teori Novelty Seeking 

Dalam sebuah penelitian, istilah “novelty seeking” berasal dari perilaku yang 

dinamakan “neophilia”.Neophilia berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri atas 

dua kata yaitu “neo” (baru), dan “philia”  (cinta). Secara harfiah, neophilia dapat 

diartikan sebagai kecintaan terhadap hal baru (Gibbin, 2001). Bentuk perilakunya 

yakni novelty seeking  merupakan aspek dari inovasi yang berhubungan dengan 

keinginan seseorang untuk mencari tahu stimuli baru yang ada (Hirschman:1980). 

Sehingga, novelty seeking dapat dikatakan sebagai aktualisasi dari neophilia. Secara 

logika, seseorang yang memiliki kecintaan terhadap sesuatu hal, maka ia akan 

Place Attachment 

Manusia Proses Psikologi Tempat 
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cenderung berusaha mencari hal tersebut untuk mendapatkannya. Demikian juga 

dengan orang yang memiliki kecintaan terhadap hal-hal baru (neophilia). Baik secara 

sengaja ataupun tidak, mereka juga akan memiliki kecenderungan untuk mencari hal-

hal baru tersebut. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepuasannya 

sebagai bentuk aktualisasi yang bersifat irasional (Calvin, 1995). Perilaku di mana 

seseorang terus menerus berusaha mencari hal-hal baru dalam hidupnya inilah yang 

disebut sebagai novelty seeking. 

2.4.1 Definisi Novelty Seeking 

Untuk lebih memperjelas tentang novelty seeking, beberapa tokoh 

memberikan pemaparannya mengenai definisi dan artinya sebagai berikut : 

Reios dan Choi (2004) yang meneliti tentang novelty seeking, menjelaskan 

bahwa: 

“Novelty seeking berhubungan dengan sebuah pengalaman baru di mana 

tingkat kebaruan menjadi fungsi ketidaksesuaian antara pengalaman 

masa lalu dengan masa kini.” 

Orang-orang yang memiliki kecenderungan novelty seeking akan cenderung 

selalu siap untuk mengeksplorasi dirinya dalam situasi-situasi baru, impulsif, dan 

membuat keputusan dengan cepat tanpa banyak mempertimbangkan konsekuensinya, 

siap untuk menghabiskan uangnya dalam rangka memenuhi keinginannya, serta 

cenderung spontan dalam berperilaku dan kurang menyukai banyak aturan 

(Whitebourne, 2012). 

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.” 

Crompton (1979); Dann (1981); Feng & Jang (2004); Scott(1996); Uysal 

& Hagan, 1993), dalam konteks pariwisata, novelty seeking adalah: 

“Kegiatan atau suatu usaha untuk mencari suatu hal yang baru untuk 

berkunjung atau berwisata ke suatu objek atau tempat wisata.” 

Teori tentang novelty seeking ini mengacu pada landasan teori yang kuat 

dalam menjelaskan perilaku wisatawan dan tujuan dari pemilihan tersebut (Babu 

&Bibin:2004). 

2.4.2 Faktor-Faktor Novelty Seeking 

Mill & Morison (1985) melihat suatu perjalanan wisata sebagai suatu 

kebutuhan dan atau keinginan individual yang harus dipuaskan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka individu mungkin memiliki kebutuhan yang mereka sendiri tidak 

sadar akan kebutuhan tersebut, sebelum kebutuhan tersebut dapat diartikan sebagai 

suatu keinginan. Contohnya keinginan individu untuk mengunjungi keluarga atau 

kerabat. 

Berikut akan dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya 

novelty seeking, pada wisatawan, diantaranya : 

 Motivasi 

Motivasi telah mengacu kepada keinginan serta kebutuhan psikologis 

atau biologis, termasuk kekuatan integral yang mengelilinginya, langsung dan 

menyatu terhadap perilaku dan aktivitas seseorang. Karena paradigma 

kepariwisataan selalu dikaitkan dengan sisi kemanusiaan manusia dan sifat 

alami manusia, hal ini menyebabkan proposisi pariwisata menjadi kompleks 
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untuk mencari tahu mengapa orang melakukan perjalanan wisata dan apa 

yang mereka nikmati dari perjalanan tersebut. Tingkat motivasi wisatawan 

sudah berubah yang semula sekedar keinginan untuk rekreasi atau rekreasi 

biasa sebagai kebutuhan fisik, namun kemudian lebih berorentansi pada 

motivasi pengembangan diri (self esteem/development), aktualisasi diri atau 

kebutuhan akan penghargaan. Wisatawan semakin kritis dan memiliki 

keinginan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata serta melakukan 

sesuatu kegiatan untuk mendapatkan pengalaman yang berharga bagi 

pengembangan diri (Parikesit dan Hernowo 1997:2). 

Chon (1989), menempatkan perilaku mencari hal-hal baru (novelty 

seeking) ini sebagai faktor pendorong dalam motivasi perjalanan wisata, yang 

didalamnya terdapat faktor lain seperti: proses kognitif dan sosialisasi, 

mencari petualangan (adventure seeking), pemenuhan impian (dream 

fulfillment), dan kebutuhan untuk “melepaskan diri” (the need for escape). 

Adapun juga Josiam & Frazier (2012) menjelaskan bahwa perilaku novelty 

seeking ini sebagai suatu motivasi seseorang dalam melakukan perjalanan 

wisata.Dalam konteks ini beberapa tokoh tersebut menjelaskan bahwa novelty 

seeking tersebut merupakan bagian dari motivasi dari seorang wisatawan 

ketika ingin melakukan suatu perjalanan wisata. 

 Pola Perilaku  

Perilaku novelty seeking yang dimiliki oleh setiap individu dalam 

berwisata menunjukkan adanya perbedaan pola perilaku dalam berwisata. 

Beberapa wisatawan memilih untuk menghabiskan waktu wisatanya ke 

tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi orang seperti pantai, wahana 

air (water boom), kebun binatang, pemandangan alam, maupun tempat-tempat 

rekreasi lainnya. Namun beberapa wisatawan memilih untuk menghabiskan 

waktu wisatanya ke tempat-tempat yang lebih extreme seperti panjat tebing, 

naik gunung (hiking), arung jeram, dan lain sebagainya. 
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Sekumpulan pola perilaku wisatawan sebagaimana dijelaskan di atas, 

disebut “tourist role”. Menurut O‟Brien (2000),memaparkan bahwa tourist 

roleadalah pola perilaku wisata yang dilakukan oleh seorang wisatawan, 

meliputi tindakan, emosi, dan sikap. 

Ada 2 kebutuhan dari wisatawan yang menyangkut pola perilaku 

tersebut, yaitu : 

1. Kebutuhan familiarity ; yaitu untuk tetap berada dalam lingkungan yang 

familiar atau serupa dengan latar belakang budaya wisatawan (home 

culture) ketika berwisata. 

2. Kebutuhan novelty ; yaitu kebutuhan untuk mencari sesuatu yang baru dan 

unik dalam berwisata. 

Dalam pola perilaku wisatawan, dijelaskan mengenai apa itu novelty 

seeking. Kebutuhan novelty  mendorong timbulnya rasa ingin tahu dalam diri 

seorang wisawatan terhadap segala bentuk apapun yang ada di suatu objek 

wisata. Oleh karena itu, kebutuhan novelty menjadikan wisatawan semakin 

gemar menjelajah dan mencari sesuatu yang unik ketika berwisata dengan 

mendapatkan suatu pengalaman yang baru (novel experience). 

Kebutuhan novelty ini dipengaruhi oleh adanya trait sensation seeking 

dalam diri wisatawan. Individu dengan trait sensation seeking tinggi, 

memiliki kebutuhan stimulus dan arousal yang tinggi pula sehingga 

cenderung berperilaku yang berisiko dan ingin mencari sensasi, tantangan, 

pengalaman baru, serta variasi dalam hidupnya, termasuk dalam berwisata. 

(Zuckerman:2000). 

 

Zuckerman (2000) menjelaskan  bahwa trait sensation seeking 

adalah: 

“Suatu sifat mencari “sensasi” dalam diri individu yang didorong 

oleh adanya kebutuhan mencari variasi, pembaharuan, sensasi 

yang kompleks dan pengalaman, yang disertai dengan keinginan 

untuk mengambil tindakan fisik, legal, financial, maupun social 
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yang berisiko tinggi demi mendapatkan pengalaman baru 

tersebut.” 

Dalam berwisata, wisatawan yang selalu ingin mencari sesuatu yang 

baru dan unik, serta berperilaku wisata yang cenderung berisiko, identik 

dengan individu yang memiliki trait sensation seeking yang lebih tinggi. 

 Minat Khusus 

Menurut Weiler dan Colin (1992), menjelaskan perilaku novelty 

seeking sebagai motivasi wisatawan pada pencarian objek dan daya tarik 

wisata yang unik dan baru, sehingga memunculkan aksi berupa 

pencarian/eksplorasi terhadap lokasi-lokasi baru yang lebih menantang untuk 

jenis atraksi wisata yang diamati. Perilaku novelty seeking ini dipengaruhi 

akibat adanya suatu perilaku wisatawan yang dinamakan “wisatawan minat 

khusus”. 

Read (1980) menjelaskan wisatawan minat khusus tersebut adalah : 

“Suatu bentuk perjalanan wisata, di mana wisatawan melakukan 

perjalanan atau mengunjungi suatu tempat karena memiliki suatu 

minat atau motivasi khusus mengenai suatu jenis objek atau 

kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di sebuah lokasi 

wisata.” 

 

Dalam hal ini juga ditekankan bahwa novelty seeking itu sendiri 

muncul karena ada minat khusus dari para wisatawan untuk dapat mencoba 

sesuatu hal yang baru dalam melakukan perjalanan wisatanya untuk mencari 

hal-hal unik yang sebelumnya belum pernah didapat atau dilakukan. 

2.4.3 Konsep Novelty Seeking 

 Bello & Etzel (1985), memberikan pemaparannya mengenai konsep novelty 

seeking ini sebagai berikut, yaitu : 

1. Mengubah Kebiasaan 

Mengubah kebiasaan ini didefinisikan sebagai suatu perubahan terhadap 

kondisi lingkungan atau berbeda dari lingkungan sebelumnya, pemikiran, dan gaya 
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hidup. Setiap orang butuh suatu perubahan, salah satunya dengan cara melakukan 

perjalanan wisata yangmemungkinkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, 

bertemu dengan orang yang lain, dan melihat sesuatu yang berbeda pula.  

2. Melepaskan Diri 

 Melepaskan diri didefinisikan sebagai suatu keputusan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang atau wisatawan untuk melepaskan sejenak tanggung jawab untuk 

dapat merelaksasikan pikiran dan fisik dari pekerjaan atau kegiatan lainnya. 

3. Sensasi 

Sensasi didefinisikan sebagai suatu perasaan yang diperoleh melalui 

petualangan atau kegiatan lain yang menarik, berbeda, ekstrim, dan tidak biasa, 

sebagai suatu usaha untuk mendapatkan hasil berupa resiko yang belum diketahui. 

4. Berpetualang 

 Berpetualang didefenisikan sebagai suatu sikap dan perilaku yang dilakukan 

orang atau sekelompok orang untuk mengeksplor suatu tempat yang menjadi tujuan 

wisatanya demi menemukan sesuatu yang dicari akibat dari rasa keingintahuan 

ataupun penasaran. 

5. Mengurangi Kebosanan 

 Mengurangi kebosanan muncul akibat adanya suatu kegiatan yang dilakukan 

terus-menerus dan mencapai titik kejenuhan, sehingga memunculkan sikap untuk 

memutuskan mencari kegiatan baru di luar rutinitas. Konsep ini sedikit sama dengan 

mengubah kebiasaan dan melarikan diri. 

6. Kejutan 

 Kejutan ini didefinisikan sebagai ungkapan yang muncul dari sesuatu yang 

tidak terduga berupa hasil yang berbeda antara apa yang dipercayai seseorang dengan 

kenyataan yang diperoleh atau diberikan suatu lingkungan (objek wisata). 
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2.5 Teori Kepuasan Konsumen 

2.5.1 Definisi Kepuasan Konsumen 

Kata kepuasan atau “satisfaction” berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari 

kata satis yang artinya cukup baik atau memadai. Kata yang kedua adalahfaction 

yang artinya melakukan atau membuat. 

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2009) kepuasan 

merupakan: 

“Tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan 

atas kinerja produk (jasa) yang diterima dan yang diharapkan.” 

Kotler dan Amstrong (2008:16) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan: 

”Tingkat dimana kinerja anggapan produk sesuai dengan ekspektasi 

pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan 

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

Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan sangat puas.” 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009:138), kepuasan ituadalah : 

“Perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekspektasi mereka.” 

Pelanggan harus mendapatkan kepuasan yang berkesinambungan agar 

nantinya pelanggan tersebut bersedia untuk melakukan pembelian ulang 

(repeatbuying), dan akan memperkenalkan produk/jasa perusahaan kepada orang 

lain(recommendation). Hal tersebut dapat menghasilkan profit jangka panjang bagi 

perusahaan, tetapi hanya akan terjadi apabila pelanggan merasa mendapatkan 

nilai(value) dari setiap melakukan transaksi dengan perusahaan. 
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Westbrook & Reily (dalam Tjiptono, 2005) mengemukakan bahwa : 

“Kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap 

pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli.” 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen 

antara lain : 

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen 

ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen produk. 

b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun 

pesaing-pesaingnya. 

c. Pengalaman dari teman-teman. 

Menurut Kotler (2005 : 68) definisi nilai pelanggan adalah : 

“Nilai yang diterima pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai 

pelanggan dan biaya total pelanggan. Jumlah nilai bagi pelanggan adalah 

kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi 

dalam mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan produk/jasa 

tersebut.” 

 

Selanjutnya Hasan (2009), mengemukakankepuasan terbentuk: 

1. Kepuasan terjadi bila rasio hasil dan input dalam pertukaran kurang lebih sama. 

2. Ketidakpuasan terjadi jika pelanggan meyakini bahwa rasio hasil dan inputnya 

lebih jelek daripada perusahaan/penyedia jasa. 

3. Kepuasan pelanggan terhadap transaksi tertentu dipengaruhi oleh perbandingan 

terhadap rasio hasil dan input pelanggan lain. 

4. Evaluasi terhadap keadilan keseluruhan (overall equity) dalam transaksi 

pembelianproduk berpengaruh terhadap kepuasan/ ketidakpuasan pelanggan. 

2.5.2 Komponen Kepuasan Konsumen 

 Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ada banyak pengertian 

kepuasan konsumen. Menurut Giese & Cote (2000), sekalipun banyak definisi 
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kepuasan konsumen, namun secara umum tetap mengarah kepada 3 (tiga) komponen 

utama, yaitu : 

a. Respon : Tipe dan Identitas 

 Kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. 

Intensitas responnya mulai dari sangat puas dan menyukai produk sampai sikap yang 

apatis terhadap produk tertentu. 

b. Fokus 

 Fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar.Nilai 

standar ini secara langsung berhubungan dengan produk, konsumsi, keputusan 

berbelanja, penjual, dan toko. 

c. Waktu Respon 

 Respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain : setelah konsumsi, setelah 

pemilihan produk atau jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi kepuasan 

mengarah kepada berapa lama respon kepuasan itu berakhir. 

2.5.3 Manfaat Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hal tersebut, Kotler (2005 ; 48) berpendapat bahwa konsumen 

yang sangat puas akan : 

1. Menjadi lebih setia 

2. Membeli lebih banyak jika perusahaan memperkenalkan produk baru dan 

menyempurnakan produk yang sudah ada 

3. Memberikan komentar yang menguntungkan tentang perusahaan dan produknya 

4. Kurang memberikan perhatian pada merek dan iklan pesaing 

5. Memberikan gagasan produk/jasa kepada perusahaan. 

6. Membutuhkan biaya pelayanan yang lebih kecil daripada pelanggan baru karena 

transaksi menjadi rutin. 
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 Konsumen yang merasa puas akan memperlihatkan sikap purna pembelian 

(posh-purchase action) yang menguntungkan. Sebaliknya, konsumen yang tidak puas 

akan memperlihatkan sikappurna pembelian yang kurang menguntungkan. Konsumen 

tersebut kurang berminat atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk melakukan 

pembelian ulang dan melakukan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) 

yang bersifat negatif. Pelanggan yang tidak puas akan bereaksi dengan tindakan yang 

berbeda. 

Tjiptono (2008) mengemukakan kepuasan konsumen jugaberpotensi 

memberikan sejumlah manfaat spesifik, di antaranya: 

1. Berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan, terutama melalui pembelian 

ulang, cross-selling, dan up-selling. 

3. Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya komunikasi 

pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. 

4. Menekan resiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa depan. 

5. Meningkatkan toleransi harga, terutama kesediaan pelanggan untuk membayar 

harga premium dan pelanggan cendrung tidak mudah tergoda untuk beralih pemasok. 

6. Menumbuhkan rekomendasi getok tular positif. 

7. Pelanggan cendrung lebih reseptif terhadap product-line extensions, brand 

extensions dan new add-on services yang ditawarkan perusahaan. 

8. Meningkatkan bargaining power relatif perusahan terhadap jaringan pemasok, 

mitra bisnis dan saluran distribusi. 

Menurut Fornell dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2009) banyak manfaat yang 

diterima perusahaan dengan terciptanya tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. 

Tingkat kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah 

perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi 

biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasional yang diakibatkan oleh 

meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektifitas iklan, dan meningkatkan 
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reputasi bisnis. Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja 

dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan 

kecewa, apabila kinerja sesuai dengan harapan maka pelanggan puas, dan apabila 

kinerja melebihi harapan maka pelanggan sangat puas, senang atau gembira. 

2.5.4 Faktor-Faktor Ketidakpuasan Konsumen 

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan 

berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Hal ini ditunjukkan pelanggan setelah 

terjadi proses pembelian. Apabila pelanggan merasa puas, maka dia akan 

menunjukkan besarnya kemungkinan untuk membeli kembali produk yang sama. 

Pelanggan yang puas juga cenderung akan memberikan referensi yang baik terhadap 

produk kepada orang lain. Tidak demikian dengan seorang pelanggan yang tidak 

puas. Pelanggan yang tidak puas dapat melakukan tindakan pengembalian produk, 

atau secara ekstrim bahkan dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan. 

Tentu banyak sebab-sebab timbulnya ketidakpuasan tersebut, menurut 

Buchari Alma (2004 ; 286) munculnya rasa tidak puas terhadap sesuatu antara lain : 

1. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan. 

2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. 

3. Perilaku personel kurang memuaskan. 

4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. 

5. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu terbuang dan harga 

tidak sesuai. 

6. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan. 
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Berkaitan dengan hal ini, maka menurut Singh, yang dikutip Fandy Tjiptono 

(2002 :78), ada empat tipe respon pelanggan terhadap ketidakpuasan, yaitu : 

1. Passive (14%) 

Pelanggan jarang ambil tindakan bila merasa tidak puas, mereka merasa ada manfaat 

sosial dari komplain. Lagipula, norma pribadi mereka tidak mendukung aktivitas 

complain. 

 

2. Voices (37%) 

Pelanggan jarang melakukan private atau public action. Sebaliknya, mereka memilih 

melakukan direct action, misalnya complain langsung ke perusahaan atau penyedia 

jasa yang bersangkutan. Mereka yakin bahwa direct action akan memberikan manfaat 

sosial dan norma pribadi mereka mendukung hal itu. 

 

3. Irates (21%) 

Pelanggan melakukan private action di atas tingkat rata-rata dan direct action dengan 

tingkat raa-rata, namun public action dengan tingkat yang rendah. Mereka meyakini 

bahwa complain memiliki manfaat sosial dan norma mereka mendukungnya. 

 

4. Activitists (28%) 

Pelanggan lebih besar kemungkinannya melakukan private, direct, dan khususnya 

public action. Mereka sangat yakin bahwa complain memiliki manfaat sosial dan 

norma mereka mendukungnya. 

 

2.5.5 Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen 

 Dalam bukunya “Principle of Marketing” (Philip Kotler, 2000) berpendapat 

bahwa pada perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan 

konsumen/pelanggan merupakan sasaran dan faktor utama dalam suksesnya 

perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa pelanggan yang merasa puas 
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akanmenghasilkan beberapa manfaat bagi perusahaan. Mereka membeli produk 

tambahan ketika perusahaan memperkenalkan produk yang berkaitan atau versi 

perbaikan. Dan pembicaraan mereka kepada rekan-rekannya menguntungkan 

perusahaan dan produknya. 

Dalam Tjiptono dan Chandra (2005) mengidentifikasi empat metode untuk 

mengukur kepuasan konsumen yakni: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) perlu 

menyediakan ksempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggan 

guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka.Media yang 

digunakan bisa berupa kotak saran yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis (yang 

mudah di jangkau atau sering dilewati para pelanggan), kartu monetary (yang bisa 

diisi langsung atau dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas 

pulsa, website, dan lain-lain. 

 

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah 

dengan mempekerjakan beberapa orang gosht shoppers untuk berperan atau berpura-

puras sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Mereka diminta 

berinteraksi dengan staf penyedia jasa dan menggunakan produk/jasa perusahaan. 

Berdasarkan pengalaman tersebut, mereka kemudian diminta untuk melaporkan 

temuan-temuannya berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan produk perusahaan 

dan pesaing. 

 

3. Lost Customer Analysis 

Sedapat mungkin perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami 

mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan / 
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penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang diperlukan, tetapi 

customer loss rate juga penting, dimana peningkatan customerloss rate menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

Hanya saja kesulitan penerapan metode ini adalah pada mengidentifikasi dan 

mengkontak mantan pelanggan yang bersedia memberikan masukan dan evaluasi 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan 

metode survei, baik survei melalui pos, telepon, e-mail, website, maupun wawancara 

langsung. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan balikan secara 

langsung dari pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

2.5.6 Strategi Kepuasan Konsumen 

Ada beberapa strategi untuk memnuhi kepuasan konsumen, menurut Tjiptono 

(2004 ; 161)strategi kepuasan konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Relationship Marketing Strategy 

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu 

kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus menerus sehingga 

diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan. 

 

2. Strategy Superior Customer Service 

Strategi ini berusaha menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada para 

pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang besar. Untuk mewujudkannya dibutuhkan 

dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih. 
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3. Strategy Unconditional Guarantees 

Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan 

kualitas jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu juga akan meningkatkan motivasi para 

karyawan untuk mencari tingkat kinerja yanglebih baik daripada sebelumnya. 

 

4. Strategi Penanganan Keluhan yang Efisien 

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas (atau bahkan pelanggan 

„abadi‟). 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian dengan judul dan variabel penelitian yang hampir sama juga pernah 

diangkat/diteliti oleh peneliti sebelumnya. Maka peneliti juga diharuskan untuk 

mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan 

sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. 

 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel yang Digunakan Keterangan 

Anthony Novianto 

Npm: 0209U443 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Place 

Attachment dan 

Novelty Seeking 

terhadap Kepuasan 

Wisatawan Kota 

Bandung 

 

 

Place Attachment (X1), 

Novelty Seeking (X2), 

Kepuasan Wisatawan (Y) 

 

 

 

 

 

Dari hasil penelitian 

dijelaskan bahwa 

pengaruh place 

attachment terhadap 

kepuasan wisatawan 

kota Bandung hanya 

sebesar 38,1 %, dan 

untuk variabel novelty 
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Rindang Putriaku 

Bestari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachna Gandhi Arora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Deskriptif 

mengenai Pengaruh 

Place Attachment 

pada Mahasiswa yang 

Tinggal di Rumah 

Susun Sarijadi, 

Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction, Novelty 

Seeking, and 

Repurchase in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place Attachment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction, Novelty Seeking, 

Repurchase 

seekingnya terhadap 

kepuasan wisatawn 

kota Bandung 

memberikan pengaruh 

yang sedikit lebih kecil 

dari place attachment, 

yaitu hanya 

memberikan pengaruh 

sebesar 35,3%. 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

para penghuni 

memiliki place 

identitynegatif (65%), 

place dependence yang 

negatif (82.40%) dan 

social bonds yang 

positif (76,5%). 

Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa place 

attachment 

mahasiswa penghuni 

rumah susun Sarijadi 

dipengaruhi oleh 

adanya perasaan yang 

positif terhadap 

hubungan emosional 

yang terjalin dengan 

tetangga dirumah 

susun. 

 

Dalam penelitian ini 

pengaruh novelty 

seeking sebesar 7,6  % 
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Tourism Special 

Events 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

2.7.1 Hubungan Place Attachment terhadap Kepuasan Wisatawan 

Menurut Brown, Altman, & Werner (2012), place attachment adalah ikatan 

positif yang dikembangkan dari ikatan perilaku, kognitif, dan afektif antara individu 

atau kelompok terhadap lingkungan mereka. Di sisi lain Pruneau (1999:28), 

memberikan pemaparan tentang place attachment sebagai hasil dari emosional, 

kognitif, sosial, budaya, faktor perilaku, dan melalui sikap positif terhadap suatu 

tempat, pengetahuan yang luas, dan atau akibat sering berkunjungnya seseorang ke 

suatu  daerah tertentu. Kedua pemahaman tersebut memberikan penjelasan 

bagaimana place attachment itu terbentuk dari seorang wisatawan dalam kaitannya 

dengan perjalanan wisata yang memberikan suatu kesan atau keterikatan dari segi 

emosional, kognitif, perilaku, dan lain sebagainya. 

Menurut Katerina (2012), pada dasarnya manusia akan memiliki ikatan kuat 

secara emosional terhadap suatu tempat apabila antara manusia dan tempat tersebut 

terdapat pengalaman ataupun interaksi yang kuat sehingga tempat tersebut akan 

memiliki arti atau makna bagi manusia. Ketika berwisata hal yang diharapkan muncul 

dari seorang wisatawan adalah merasa puas. Hal ini berkaitan dengan place 

attachment. Wisatawan yang memiliki place attachment yang kuat memiliki suatu 

sikap maupun penilaian yang positif terhadap suatu tempat. Menurut Kotler dalam 

Lupiyoadi dan Hamdani (2009) kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang diterima 

dan yang diharapkan. Menurut Giese & Cote (2000) dalam komponen kepuasan 

konsumen, konsumen tersebut akan merasa puas jika terdapat respon (tipe &identitas) 
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dari suatu penilaian secara emosi dan kognitif. Ketika seseorang memiliki keterikatan 

terhadap tempat yang melekat kuat dalam dirinya, berarti seseorang tersebut memiliki 

rasa kepuasan yang diterima dan dirasakan sebagai bentuk penilaian secara emosi 

maupun kognitif. 

 

2.7.2 Hubungan Novelty Seeking terhadap Kepuasan Wisatawan 

Pola perilaku wisatawan dalam berwisata beraneka ragam. Salah satu bentuk 

pola perilaku dari para wisatawan ketika ingin melakukan perjalanan wisata adalah 

novelty seeking. Novelty seeking itu sendiri muncul karena ada minat khusus dari para 

wisatawan untuk dapat mencoba sesuatu hal yang baru dalam melakukan perjalanan 

wisatanya untuk mencari hal-hal unik yang sebelumnya belum pernah didapat atau 

dilakukan. Reios dan Choi (2004) yang meneliti tentang novelty seeking, menjelaskan 

bahwa novelty seeking berhubungan dengan sebuah pengalaman baru di mana tingkat 

kebaruan menjadi fungsi ketidaksesuaian antara pengalaman masa lalu dengan masa 

kini. Menurut Kotler dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2009) kepuasan merupakan 

tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja 

produk (jasa) yang diterima dan yang diharapkan. Ketidakpuasan yang dirasakan 

pada pengalaman masa lalu atau perjalanan wisata sebelumnya, menjadi tolak ukur 

untuk mencari suatu hal yang baru untuk memperoleh kepuasan wisata. Novelty 

seeking muncul akibat adanya perasaan kecewa atau ketidakpuasan yang dirasakan 

pada perjalana wisata sebelumnya. Dampaknya, muncul niat untuk mencari suatu hal 

yang baru dalam perjalanan wisatanya demi menemukan suatu kepuasan dalam 

kegiatan berwisata selanjutnya. 
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Dari ketiga variabel akan dilihat hubungannya dan pengaruhnya, sehingga 

kerangka pemikirannya dapat ditunjukkan dalam bentuk skema seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Skema Kerangka Pemikiran 

 

2.8 Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara atau dugaan yang paling 

memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. Pengujian hipotesis dapat 

didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu: tingkat signifikansi atau probabilitas 

(α) dan tingkat kepercayaan atau confidence interval. Didasarkan tingkat signifikansi 

pada umumnya orang menggunakan 0,05. Kisaran tingkat signifikansi mulai dari 0,01 

sampai dengan 0,1. Yang dimaksud dengan tingkat signifikansi adalah probabilitas 

melakukan kesalahan tipe I, yaitu kesalahan menolak hipotesis ketika hipotesis 

tersebut benar. Dalam melakukan uji hipotesis terdapat dua hipotesis, yaitu: 

 H0 (hipotessis nol)  dan H1 (hipotesis alternatif) 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis ialah; 

 Untuk pengujian hipotesis kita menggunakan data sampel. 

 Dalam pengujian akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu pengujian 

signifikan secara statistik jika kita menolak H0 dan pengujian tidak signifikan 

secara statistik jika kita menerima H0. 

 Jika kita menggunakan nilai t, maka jika nilai t yang semakin besar atau 

menjauhi 0, kita akan cenderung menolak H0, sebaliknya jika nila t semakin 

kecil atau mendekati 0  kita akan cenderung menerima H0. 

Place Attachment 

(X1) 

Novelty Seeking 

(X2) 

Kepuasan Wisatawan 

(Y) 
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Secara statistik, hipotesis yang akan di uji berada pada taraf 0,05. Kriteria 

penerimaan atau penolakan sub hipotesis utama pada penelitian ini dapat ditulis 

sebagai berikut : 

 H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara place 

attachment (X1) terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke 

kota Bandung (Y) 

H1 : Adanya pengaruh yang signifikan antara antara place 

attachment (X1) terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke 

kota Bandung (Y) 

 H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara novelty seeking 

(X2) terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota 

Bandung (Y) 

H2 : Adanya pengaruh yang signifikan antara novelty seeking (X2) 

terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung (Y) 

 H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara place 

attachment (X1) dan novelty seeking (X2) terhadap kepuasan 

wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung (Y) 

H3 : Adanya pengaruh yang signifikan antara place attachment (X1) 

dan novelty seeking (X2) terhadap kepuasan wisatawan yang 

berkunjung ke kota Bandung (Y) 

 


