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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan industri Pariwisata pada saat ini sangatlah pesat, karena 

Pariwisata merupakan salah satu kebudayaan global yang dilihat sebagai suatu 

keindahan alam. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 

2009 pasal 1 menerangkang bahwa parwisata adalah berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh 

masyarakat, pemerintah, pengusaha. Seiring dengan semakin luasnya lapangan 

pekerjaan yang muncul seperti rumah makan, penerbangan, layanan wiasta, 

pengadaan jasa akomodasi, samapi bisnis cendramata telah berhasil membantu 

pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di Negeri ini. Tidak hanya 

itu dengan berkembangnya industri pariwisata ini memberikan dampak positif 

untuk negara yaitu sumbangan devisa yang terus mengalir. Hal tersebut didukung 

oleh Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa, jumlah wisatawan 

asing ke Indonesia pada tahun 2012 mencapai 8.004.462 wisatawan mancanegara, 

naik dari 2011 sebanyak 7.649.731 wisatawan mancanegara. Perkembangan 

wisatawan nusatara pada tahun 2012 terjadi petumbuhan sebesar 3.35%, yakni 

pada tahun 2011 sebesar 236.751.599 juta perjalanan menigkat menjadi 

245.083.699 juta perjalanan pada tahun 2012 dengan frekuensi rata-rata sebayak 

1,97 kali perjalanan. 

Menurut data pertumbuhan wisatawan yang tertarik Berwisata di kota 

Bandung  pada tahun 2009-2013 adalah: 
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Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandung 2013 

Tabel 1.1  

PertumbuhanWisawatan Yang TertarikBerwisata 

DiKota Bandung Tahun 2009-2013 

  

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai pertumbuhan wisatawan yang tertratik 

berwisata ke Kota Bandung. Diketahui bahwa jumlah kedatangan wisatawan 

domestik dan asing mengalami kenaikan secara berkala dalam kurun waktu 5 

tahun yaitu periode 2009-2013. Untuk wisatawan pada tahun 2009 tercatat 

35.834.475 orang melakukan perjalanan wisata di Kota Bandung, tetapi pada 

tahun 2010 Bandung menglami penurunan wisatawan menjadi 34.647.240 

wisatawan. Namun pada tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan 

jumlah kunjungan kembali. Wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke 

Kota Bandung dipengaruhi oleh berbagai motivasi berkunjung yang berbeda-

beda. (sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandung 2013). 

Provinsi Jawa Barat memiliki peluang yang sangat tinggi dalam industri 

pariwisata. Untuk Kota Bandung itu sendiri Bandung dijadikan pusat pariwisata di 

Jawa Barat, karena Bandung tidak hanya dikenal dengan keanekaragaman tempat 

wisata, Bandung juga terkenal dengan keindahan alamnya, adat istiadatnya, dan 

keramahan penduduknya. Bandung dikenal pula dengan berbagai macam kuliner, 

dan banyaknya tempat-tempat bersejarah seperti Gedung Sate, Gedung Asia 

2009 2010 2011 2012 2013

35.834.475
34.647.240

36.712.729
39.467.642

44.663.441
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Afrika, tempat -tempat wisata budaya seperti Saung Angklung Udjo dan lain-lain. 

Dengan keadaan Bandung seperti ini membuka peluang industri pariwisata 

khususnya di Bandung untuk dapat berkembang dan dapat memberikan kontribusi 

dengan mendatangkan devisa yang tinggi untuk negara. Kunjungan wisatawan ke 

Bandung tentunya akan berdampak positif terhadap sektor-sektor yang lain, 

diamana semakin berkembangnya wisata di kota Bandung maka sektor lain yang 

berhubugan dengan pariwisata pun akan ikut berkembang.  

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di 

Indonesia, karena Bandung memiliki pertumbuhan perekonimian, teknologi dan 

pendidikan yang sangat tinggi serta daya tarik wisata yang unik yang cukup di 

kenal secara luas baik di Indonesia maupun Mancanegra. Banyaknya tempat 

wisata di kota Bandung ditunjukan dengan semakin banyak tempat wisata yang 

berinovasi dan beranekaragam di kota Bandung, maka tidak heran jika Bandung 

menjadi salah satu kota yang paling banyak dipadati wisatawan untuk berwisata. 

Para penyedia wisata menyadari betul Produk dan Jasa wisata apa yang sedang 

menjadi Trend di kota Bandung pada saat ini  khususnya di bidang wisata Budaya. 

Mereka saling bersaing secara kompetitif agar dapat menarik wisatawan untuk 

berkunjung dengan berbagai produk dan jasa yang mereka tawarkan yang dapat 

membedakan tempat wisata satu dengan lainnya. Seperti wisata budaya yang ada 

di kota Bandung yang semakin banyak pesaingnya mereka saling 

memeperlihatkan keunggulan mereka masing-masing baik dari segi keunikan, 

keindahan, kualitas bahkan sampai emotional benefit  dibenak pengunjung. 

 Saung Angklung Udjo adalah salah satu wisata budaya di kota Bandung 

yang melibatkan emotional benefit yaitu sebagai pusat kerajinan tangan yang 

terbuat dari bambu, yang menjual berupa pertunjukan, workshop intrument musik 

dari bambu. Tidak hanya itu Saung Angklung Udjo mempunyai misi sebagai 

laboratorium kependidikan dan pusat belajar untuk kebudayaan sunda khususnya 

pada angklung. Dengan suasana temapat yang sangat asri udara yang segar  di 

kelilingi pohon-pohon bambu, kerajinan bambu, interior bambu sampai alat musik 

terbuat dari bambu ini yang membuat wisatawan merasa nyaman dan kerasan. 

Saung Angklung Udjo pun tidak hanya menjual pertunjukan seni saja, berbagai 
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produk alat musik bambu tradisional seperti angklung, karinding, arumba, 

celempung dan lainnya dibuat dan dijual untuk para wisatawan. 

Namun berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan yang melakukan wisata 

ke Saung Angklung Udjo pada tahun 2010 hingga 2013, terjadi kenaikan dan 

penurunan pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke Saung Angklung udjo. 

Pertumbuhan tersebut bisa dilihat di tabel berikut: 

 

Tahun Domestik Mancanegara Jumlah Pertumbuhan 

2010 110.458 25.754 136.212  

2011 151.938 26.840 178.778 42.566 

2012 176.858 29.074 205.932 27.154 

2013 177.652 29.260 206.912 980 

Sumber: PT. Saung Angklung Udjo 

Tabel 1.2 

JumlahKunjunganWisatawanKe 

SaungAngklungUdjoPadaTahun 2010-2013 

 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan 

domestik dan mancanegara dalam pertumbuhannya mengalami penurunan. 

Dimana jumlah pengunjung dari tahun 2011 ke 2012 hanya mengalami 

pertumbuhan sebesar 27.154. Dan pada tahun 2012  ke tahun 2013 sangat 

menurun pertumbuhannya hanya 980 orang. Tidak seperti tahun 2010 ke tahun 

2011 pertumbuhan pengunjung mencapai 42.556. kenaikan jumlah pengunjung 

yang tidak memuaskan ini diduga dipengaruhi oleh keputusan berkunjung yang 

dilakukan oleh wisatawan. Pergeseran pradigma pada era ini membuat wisatawan 

tidak lagi hanya sekedar melihat kulaitas produk atau jasa pelayanan yang baik 

saja dalam memenuhi kepuasan wisatawan, akan tetapi wisatawan menginginkan 

sesuatu hal yang lebih berupa pengalaman yang berbeda ketika mengunjungi 

suatu tempat wisata tersebut sehinnga suatu perusahaan harus dapat menawarkan 

pengalaman yang menarik yang berdampak positif dibenak pengunjung. 
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 Hal ini juga terjadi pada wisata budaya Saung Angklung Udjo sebagian 

besar produk yang di tawarkan Saung Angklung Udjo adalah jasa, dimana 

perusahaan ini harus dapat memberikan suatu pengalaman yang mengesankan dan 

terus diingat oleh wisatawan tersebut. Dalam industri pariwisata pengalaman yang 

tak terlupakan di benak pengunjung merupakan sesuatu yang sangat dicari oleh 

wisatawan dan pengalaman yang bersifat positif adalah suatu faktor yang dapat 

menciptakan kepuasan sehingga memungkinkan wisatawan untuk datang kembali 

dan menggunakan jasa tersebut. Saung Angklung Udjo melakukan pemasaran 

melalui sentuhan emosional khususnya pada segmentasi wisata budaya, mereka 

lebih mengutamakan manfaat emosional yang dapat menciptakan pengalaman 

yang tak terlupakan. Oleh karena itu dalam menarik wisatawan untuk datang, 

strategi yang dipilih Saung Angklung Udjo salah satunya adalah dengan mengkaji 

experience dari wisatawan. Pengalaman tersebut akan memicu suatu hubungan 

yang lebih bersifat emosional, tidak hanya itu experience juga berdampak sangat 

penting terhadap seseorang dalam membentuk sebuah perilaku terhadap suatu 

tempat wisata. Dengan menciptakan suatu pengalaman yang berdampak positif 

dibenak wisatawan Saung Angklung Udjo, maka akan timbul suatu ikatan dalam 

diri wisatawan untuk kembali menggunakan produk dan jasa Saung Angklung 

Udjo. Salah satu strategi yang mengemas pemasaran secara unik adalah 

Experiential Marketing. Experiential Marketing merupakan suatu strategi dalam 

menciptakan loyalitas wisatawan, tidak hanya loyal pada produk dan jasa saja 

namun juga menginginkan adanya manfaat emosional berupa pengalaman positif 

dibenak pengunjung yang melalui semua panca indranya. Dalam Experiential 

Marketing ini pengunjung Saung Angklung Udjo akan dilibatkan secara 

emosional dalam setiap pertunjukan yang diberikan sehingga para pengunjung 

mempunyai pengalamnan tersendiri yang mengesankan di benak masing-masing 

wisatawan pada saat itu, yang pada akhirnya akan menimbulkan keinginan untuk 

kembali merasakan  sensasi yang dia rasakan sebelumnnya, tidak hanya itu jika 

emosional itu telah terbentuk  secara tidak langsung mereka akan mempromosikan 

Saung Angklung Udjo dari mulut ke mulut. 

 Dengan adanya unsur emosional dalam strategi pemasarannya, yang pada 

akhirnya akan menghasilkan revisit intention wisatawan Saung Angklung Udjo. 
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Wisatawan yang datang ke Saung Angklung Udjo mencangkup wisatawan 

domestik dan mancanegara yang tujuannya untuk berlibur. Wisatawan tersebut 

dijadikan target utama karena memang disesuaikan dan ditujukan untuk 

wisatawan yang ingin belajar dan berwisata. 

 

Sumber: Manajemen Saung Angklung Udjo 

Gambar 1.1 

PerbandinganJumlahPersentaseWisatawanDomestik Dan 

MancanegaraBerdasarkanFrekuensiBerkunjung Di SaungAngklungUdjo 

Periode 2013-2014 
 

Secara keseluruhan, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang 

berkunjung ke Saung Angklung Udjo pada periode 2013-2014 adalah sebanyak 

233.739 pengunjung. Gambar 1.2 menunjukan bahwa jumlah wisatawan yang 

datang ke Saung Angklung Udjo masih di dominasi oleh  first timer visit yaitu 

sebesar 60%, sehingga hal ini dapat mengidentifikasi bahwa minat wisatawan 

untuk kembali berkunjung masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan pengalaman 

yang dirasakan oleh wisatawan selama berkunjung belum dapat menggerakan 

minat wisatawan untuk kembali berkunjung. 

 Dalam mengembangkan wisata budaya diperlukan strategi yang matang 

guna menghadapi persaingan yang kini semakin kompetitif, dimana setiap tempat 

wisata satu dan yang lainnya berusaha memposisikan citra perusahaan yang baik 

dimata pengunjung. Strategi yang dilakukan oleh tempat wisata tidak lain 

bertujuan untuk menjadikan wisata budaya  sebagai pilihan utama untuk para 

wisatawan, yang juga akan berdampak pada peningkatan keuntungan bagi 

penyedia wisata itu sendiri. Sebagai tempat wisata budaya Saung Angklung Udjo 

juga memiliki tujuan untuk mendapatkan wisatawan yang loyal yang melakukan 

60%

40%
First Time visit

Repeated Visit
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kunjungan secara berkala. Dalam proses mencapai loyalitas pengunjung, Saung 

Angklung Udjo berusaha berfokus kepada karakteristik loyalitas tersebut, salah 

satunya dengan upaya meningkatkan minat pembelian ulang wisatawan Saung 

Angklung Udjo. Minat pembelian ulang dalam penelitian ini disebut revisit 

intention atau minat untuk kembali berkunjung, didefinisikan sebagai kesediaan 

pengunjung untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa yang sama, dan 

hal tersebut merupakan prediktor yang sederhana, obyektif, dan merupakan 

perilaku pembelian dimasa mendatang yang dapat diamati (Lin dan Liang, 2011; 

Jones dan Sasser, 1995; Seiders et al., 2005, dalam Kuo et al., 2013:170). 

 Dalam Journal of Vacation Marketing Volume 19 page 343-358 pada 

tahun 2013 yang membahas fator-faktor yang mempengaruhi kunjungan berulang 

pada wisatawan, Kaztenholz et al. Menyebutkan bahwa repeat visitation 

menunjukan peningkatan profitabilitas serta pengembangan destinasi wisata yang 

berkelanjutan (Chi da Qu, 2008; Kastenholz, 2004 dalam Kastenhilz et al., 

2013:343). Selain itu, dalam jurnal tersebut terdapat pula pembahasaan bahwa 

wisatawan loyal yang melakukan kunjungan berulang dikenal dan mengenal 

destinasi dan komunitasnya secara lebih baik, yang mana akan secara potensial 

meningkatkan adaptasi mutual, kepuasan wisatawan dan interaksi sosial, 

mengurangi pengeluaran dari pengembangan produk yang ditunjukan untuk setiap 

pengunjung baru, dengan demikian dapat meningkatkan pengembangan tujuan 

wisata yang berkelanjutan.  

 Saung Angklung Udjo menyuguhkan beberapa kegiatan yang membuat 

para tamu memiliki pengalaman yang unik, berarti dan berkesan dalam hidupnya 

saat memilih Saung Angklung Udjo sebagai tempat belajar dan berwisata. Benrd 

H. Schmitt (1999:64) mengemukakan bahwa experiential marketing memiliki 

dimensi seperti Sense, Feel, Think, Act, Relate.  

Experiential marketing dilakukan oleh Saung Angklung Udjo merupakan 

salah satu upaya manajemen agar wisatawan melakukan revisit intention terhadap 

Saung Angklung Udjo, namun perlu diadakan penelitian terlebih dahulu untuk 

memastikan apakah experiential marketing membawa dampak positif terhadap 

revisit intention wisatawan Saung Angklung Udjo. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka perlu diadakannya penelitian mengenai “Pengaruh Experiential 
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Marketing Terhadap Revisit Intention Wisatawan Saung Angklung Udjo” 

untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menciptakan wisatawan ingin 

kembali berkunjung ke Saung Angklung Udjo. 

 

1.2  Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas yang berkaitan dengan 

revisit intention serta permasalahan lain yang terjadi pada industri wisata budaya, 

sangat disarankan industri tersebut harus memberikan kepuasan  kepada 

pengunjung agar dapat tercapainya tujuan perusahaan. Yaitu meningkatkan 

keuntungan. 

 Tidak hanya itu, perusahaan harus memberikan kepuasan yang luar biasa 

menarik, unik dan tidak dapat dilupakan, sehingga memunculkan kesan positif di 

benak pengunjung atas produk dan jasa perusahaan, namun tidak hanya 

memberikan kepuasan semata, tetapi dengan menciptakan rasa, emosi dan 

perasaan yang berbeda dari suatu wisata budaya, maka pengunjung akan 

mendapatkan kepuasan dan pengalaman yang lebih dari menarik dan selalu 

diingat. Dengan adanya hal tersebut sedikitnya pengunjung akan  

merekomendasikan tempat wisata budaya tersebut  kepada kerabat ataupun 

melakukan kunjungan kembali. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tanggapan wisatawan mengenai experiential marketing Saung  

      Angklung Udjo? 

2. Bagaimana revisit intention pada wisatawan Saung Angklung Udjo? 

3. Seberapa besar pengaruh experiential marketing terhadap revisit intention 

wisatawan Saung Angklung Udjo? 

 

1.3  Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengungkapkan data dan informasi yang berhubungan dengan experiential 

marketing, serta pengaruhnya terhadap revisit intention wisatawan Saung 

Angklung Udjo dengan tujuan untuk memperoleh temuan mengenai 
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1. Mengetahui gambaran tanggapan wisatawan terhadap experiental 

marketing pada wisatawan Saung Angklung Udjo 

2. Mengetahui gambaran revisit intention wisatawan  Saung Angklung Udjo 

3. Mengetahui gambaran seberapa besar pengaruh experiental marketing 

teradap revisit intention wisatawan Saung Angklung Udjo 

 

1.4  Kegunaan Teoritis 

1. Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pemasaran, 

khususnya mengenai materi experiential marketing yang merupakan salah satu 

bagian yang sangat penting untung industri pariwisata yang menitik beratkan 

kepada kepuasan konsumen/wisatawan sehingga akan tercipta 

konsumen/wisatawan ingin kembali berkunjung (revisit intention), serta 

diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pemasaran 

pariwisata. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diarapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

Saung Angklung Udjo dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan experiential marketing terhadap upaya meningkatkan kunjungan kembali 

wisatawan. Menciptakan pengalaman yang positif kepada pengunjung untuk 

membentuk suatu ikatan dalam diri wisatawan untuk kembali berkunjung/ 

menggunakan jasa yang ditawarkan Saung Angklung Udjo. 

 


