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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pariwisata kini telah berkembang secara global dan berubah menjadi sebuah 

industri yang menjanjikan. Hal inilah yang menjadikan setiap negara mulai berlomba-

lomba untuk menjadikan sektor pariwisatanya mendunia. Kegiatan Pariwisata pada 

saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi isu utama di dunia. Oleh 

sebab itu semakin beragam atraksi dan aktifitas yang disediakan oleh setiap daerah 

tujuan wisata, keragaman tersebutlah yang menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan 

untuk berkunjung. Semakin beragamnya atraksi serta aktifitas menjadikan wisatawan 

memiliki pilihan untuk melakukan keputusan berkunjung ke daya tarik wisata yang 

mereka inginkan.  

 Pilihan daya tarik wisata yang beragam menjadikan masalah rendahnya revisit 

intention dimana wisatawan tidak memiliki  niat untuk melakukan kunjungan kembali 

ke daya tarik wisata yang sama. Permasalahan rendahnya revisit intention wisatawan 

juga pernah terjadi di daya tarik wisata Sun Moon Lake, Taiwan. Hal tersebut dilihat 

dari wisatawan dengan umur kurang dari 20 tahun saja yang ingin melakukan 

kunjugan kembali dibanding dengan wisatawan yang berumur 21-35 tahun. Melihat 

hal tersebut diketahui tidak semua wisatawan yang telah mengunjungi Sun Moon 

Lake memiliki niat untuk berkunjung kembali yang menjadikan masalah rendahnya 

revisit intention, dalam Chin – Tsi Kuo (2011:5). 

 Menurut Nowacki (2009) dalam penelitian Konnu & Laukkanen (2009:4) 

revisit intention atau niat untuk berkunjung kembali terbentuk ketika wisatawan 

tersebut telah selesai melakukan kunjungan, dan kemudian manfaat yang diperoleh 

wisatawan itulah yang dapat mempengaruhi keinginan wisatawan untuk berkunjung 

kembali. 

 Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya menyatakan, kekuatan 

pariwisata Indonesia pada tiga unsur yakni nature, culture, dan manmade. Nature 

potensinya sebesar 60% dikembangkan dalam produk wisata bahari, wisata ekologi, 
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dan wisata petualangan. Culture potensinya sebesar 35% dikembangkan sebagai 

wisata heritage dan religi, wisata kuliner, wisata belanja, wisata kota, dan desa. 

Sedngkan manmade potensinya sebesar 5% dikembangkan sebagai wisata MICE dan 

Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpatu (integreted resort). (Sumber: 

www. nasional.republika.co.id). Tiga unsur tersebutlah merupakan keragaman 

pariwisata Indonesia yang menjadi faktor penarik wisatawan untuk mengunjungi daya 

tarik wisata. Beragamnya pariwisata Indonesia membuat wisatawan banyak pilihan 

alternatif, yang menyebabkan wisatawan cenderung ingin berkunjung ke daya tarik 

wisata yang berbeda. Sehingga munculah permasalahan revisit intention di beberapa 

daya tarik wisata Indonesia. 

 Salah satu daya tarik wisata di Indonesia yang sedang berkembang dan 

berusaha meningkatkan revisit intention wisatawannya adalah Kota Banda Aceh. 

Pemerintah Kota Banda Aceh terus bertekad untuk mewujudkan agar ekonomi di 

wilayahnya bisa tumbuh melalui sektor pariwisata. Seperti yang dikatakan oleh 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Fadhil, “Kami juga terus 

berusaha mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata sehingga wisatawan 

yang berkunjung ke Kota Banda Aceh ini memiliki kesan tersendiri dan ada 

keinginan kembali datang ke Ibu Kota Provinsi Aceh ini.” (Sumber: 

www.antaraaceh.com) 

 Setiap kota di provinsi Jawa Barat memiliki potensi wisata yang berbeda serta 

beranekaragam jenisnya, salah satunya adalah Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten 

Bandung Barat memiliki daya tarik wisata alam, edukasi, dan religi. Beragamnya 

daya tarik wisata tersebut menjadikan persaingan dan wisatawan cenderung ingin 

mengunjungi daya tarik wisata lainnya, hal tersebutlah menjadi permasalahan 

rendahnya revisit intention. 

 Wisata edukasi di Kabupaten Bandung Barat salah satunya adalah Puspa 

IPTEK Sundial yang merupakan wahana pendidikan di kawasan Kota Baru 

Parahyangan. Memiliki kegiatan bermain sambil belajar melalui pengalaman 

langsung dengan berbagai alat peraga interaktif dan edukatif. Puspa IPTEK Sundial 

memiliki 170 alat peraga yang dapat dieksplorasi oleh setiap pengunjung secara 
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interaktif. Tidak hanya menyediakan alat peraga interaktif saja, Puspa IPTEK pun 

memiliki program-program edukasi yaitu Electronic In A Fun (EIF), Laboratourium 

Astronomi (LABAS), Science Show, dan masih banyak program lainnya yang tentu 

saja memberikan kesan mendidik dan menyenangkan dalam berwisata. 

  Beragam daya tarik wisata di Kota Bandung khususnya Kabupaten Bandung 

Barat berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan Puspa IPTEK Sundial pun 

menurun. Berikut Tabel 1.1 menunjukkan data kunjungan wisatawan yang 

berkunjung ke Puspa IPTEK Sundial dari tahun 2010 sampai 2015 : 

TABEL 1.1 

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN PUSPA IPTEK SUNDIAL 

TAHUN 2010 – 2015 

 

Kunjungan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 - 

Februari 

Study Tour        816       862       887       626       796    56 

Individu/Umum 135,484 152,857 156,039 140,134 125,625 8,301 

Total 136,300 153,719 156,926 140,760 126,421 8,357 

 

Sumber : Puspa IPTEK Sundial, 2015 

 Berdasarkan Tabel 1.1 tingkat kunjungan wisatawan Puspa IPTEK Sundial 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 

12,82 % wisatawan individu, sedangkan untuk study tour mengalami peningkatan 

sebesar 5,64%. Tahun 2012 pun mengalami peningkatan tetapi hanya sebesar 2.08% 

untuk wisatawan individu dan untuk study tour sebesar 2,90%. Pada tahun 2013 

wisatawan individu mengalami penurunan sebesar -10,19% dan study tour sebesar -

10,26%. Puspa IPTEK Sundial mengalami penurunan kunjungan wisatawan kembali 

pada tahun 2014 sebesar -10,35% untuk wisatawan individu dan -10,43% untuk study 

tour. Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan juga pengaruh dari kurangnya niat 

wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali ke Puspa IPTEK Sundial. 

 Untuk melihat sejauh mana niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke 

Puspa IPTEK Sundial, maka dilakukan pra penelitian mengenai Revisit Intention 

kepada 30 responden yang telah berkunjung ke Puspa IPTEK Sundial. Pra Penelitian 
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ini hanya menggunakan satu atribut dari revisit intention saja yaitu intention to 

revisit. Hasil Pra Penelitian dapat dilihat dalam Gambar 1.1: 

 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Pra Penelitian di Lapangan, 2015 

GAMBAR 1.1 

PRESENTASI  HASIL PRA PENELITIAN  

REVISIT INTENTION WISATAWAN 

KE PUSPA IPTEK SUNDIAL 

 

 Berdasarkan hasil pra penelitian pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa 

sebanyak 37 % wisatawan yang telah mengunjungi Puspa IPTEK Sundial memiliki 

niat untuk berkunjung kembail dan sisanya sebesar 63 % tidak memiliki niat untuk 

berkunjung kembali. Dari hasil pra penelitian tersebut diketahui alasan terbesar niat 

untuk berkunjung kembali adalah Atraksi Wisata dari Puspa IPTEK Sundial yaitu alat 

peraga .Alasan itu karena Puspa IPTEK Sundial memiliki kurang lebih 170 alat 

peraga edukasi yang menarik dan atraktif. Selain itu dari hasil wawancara dengan 

beberapa wisatawan yang telah berkunjung ke Puspa IPTEK selain karena alat peraga 

yang menarik, mereka memiliki niat untuk berkunjung kembali karena mereka ingin 

mencoba alat peraga yang lainnya, karena pada kunjungan sebelumnya tidak semua 

alat peraga dapat mereka coba, program atau paket edukasi yang sangat menarik dan 

bermanfaat, karena harga tiket masuk yang cukup terjangkau. 

YA TIDAK 

37 % 

63 % 
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 Sedangkan alasan niat tidak ingin berkunjung kembali dari hasil pra 

penelitian, terbesar adalah wisatawan ingin berkunjung ke daya tarik wisata lain. 

Hasil dari wawancara dengan beberapa wisatawan memberikan alasan ingin 

berkunjung ke daya tarik wisata lain adalah karena ingin mencari pengalaman yang 

baru yang mereka akan dapatkan di daya tarik wisata lain. Hal tersebut dikarenakan 

mulai banyaknya daya tarik wisata baru yang memiliki keunggulan dan karakteristik 

masing-masing yang akan memberikan pengalaman yang berbeda pula. Alasan 

lainnya adalah aksesibilitas, infrastruktur. 

 Melihat permasalahan yang terjadi khususnya permasalahan revisit intention 

yang disebabkan karena kurangnya kualitas pengalaman didapat oleh wisatawan 

karena tidak semua alat peraga mereka dapat coba dan keinginan berkunjung ke daya 

tarik wisata lain untuk mendapatkan pengalaman baru. Sehingga mempengaruhi 

revisit intention maka perlu adanya penyelesaian, karena dampak dari sedikitnya niat 

wisatawan untuk berkunjung kembali akan berdampak pula pada tingkat kunjungan 

wisatawan yang akan mendatang pun akan terus menerus menurun. Puspa IPTEK 

Sundial untuk meningkatkan upaya revisit intention pada wisatawan dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengimplementasikan experiential 

quality atau kualitas pengalaman yang akan diterima oleh wisatawan yang telah 

berkunjung.  

 Wisata edukasi harus memadukan pendidikan dengan pariwisata dengan cara 

belajar. Wisata edukasi juga menjanjikan pengalaman belajar yang menyenangkan 

dengan membangun pengetahuan baru, keterampilan baru, dan rasa pada peserta 

didik. Sesuai dengan pernyataan tersebut maka Puspa IPTEK Sundial harus 

memfokuskan pengalaman wisatawan dengan experiential quality yang diberikan 

kepada wisatawan. Implementasi Experiential quality yang diberikan berkaitan 

dengan dengan konsep wisata edukasi tersebutlah diharapkan dapat meningkatkan 

revisit intention para wisatawan ke Puspa IPTEK Sundial. 

 Experiential quality terdapat interaction quality, physical environment 

quality, outcome quality, dan acces quality dalam Wu, Li, and Li (2014:11). 

Kemudian dijadikan dimensi oleh penulis karena sesuai dengan implementasi dan 
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fenomena yang terjadi Puspa IPTEK Sundial. Interaction Quality Para karyawan serta 

pemandu memberikan interaksi yang berkualitas dan positif kepada setiap wisatawan 

yang berkunjung. Dengan memfokuskan pada sikap dan tingkah laku yang sopan dan 

ramah dalam berinteraksi dengan wisatawan. Keahlian dalam menjelaskan dan 

memperagakan serta menguasai setiap materi yang akan disampaikan. Karyawan dan 

pemandu memiliki wawasan yang luas mengenai produk, program, serta materi yang 

akan diberikan kepada wisatawan. Setiap karyawan dan pemandu harus mampu 

membantu wisatawan dalam menyelesaikan masalah. Misalnya dalam membantu 

wisatawan ketika memiliki kendala dalam menggunakan alat peraga. Menciptakan 

interaksi wisatawan dengan wisatawan lainnya melalui kegiatan alat peraga maupun 

program edukasi yang tersedia. 

 Physical Environment Quality pengurus  memperhatikan kualitas lingkungan 

fisik yang ada di Puspa IPTEK Sundial dengan memperhatikan Kualitas design tata 

ruang, tata letak, serta interior yang menarik dari Puspa IPTEK Sundial. Menciptakan 

atmosfer dan suasana yang nyaman sehingga wisatawan akan merasa betah. 

Perawatan serta memperhatikan kualitas peralatan alat peraga serta terus menambah 

alat peraga. 

 Outcome Quality, memperhatikan kualitas hasil yang didapat wisatawan 

setelah berwisata oleh. Yaitu dengan Memperhatikan waktu dari wisatawan yang 

menunggu ketika wisatawan lainnya sedang melakukan program atau mencoba alat 

peraga sehingga tidak membuang waktu dan wisatawan pun tidak akan merasa bosan. 

Profesionalitas para karyawan dan pemandu dalam memberikan arahan dan materi 

sehingga para wisatawan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berkesan. 

Memberikan nilai edukasi, pengalaman baru, dan hiburan melalui alat peraga, 

program kegiatan khususnya dibidang science dan teknologi yang disediakan. 

 Access Quality, letak Puspa IPTEK yang masih dapat dijangkau dan strategis 

yaitu dekat dengan Pintu Gerbang Tol Padalarang. Selain acces yang mudah 

dijangkau, kualitas kejelasan informasi mengenai lokasi Puspa IPTEK Sundial. Serta 

kemudahan memasuki kawasan Puspa IPTEK Sundial. 
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 Berdasarkan implementasi yang dilakukan menjelaskan bahwa experiential 

quality yang diberikan oleh Puspa IPTEK agar pengalaman yang diberikan terutama 

pengalaman belajar sambil berwisata diharapkan dapat berdampak positif pada 

wisatawan sehingga wisatawan pun akan melakukan revisit intention bahkan 

merekomendasikan kepada sanak keluarga lainnya agar berkunjung ke Puspa IPTEK 

Sundial. Hal ini membuat setiap pengelola di indutri pariwisata khususnya pengelola 

daya tarik wisata menerapkan lebih dari sekedar pemasaran yang tidak hanya 

berhubungan dengan pengembangan produk, harga yang ditawarkan, melainkan 

setiap pengelola suatu daya tarik wisata perlu memperhatikan juga kualitas 

pengalaman kepada wisatawan yang diberikan oleh daya tarik wisata tersebut. Seperti 

yang dinyatakan oleh Aziz et al (2012) dalam penelitian Wu, Li, and Li (2014:12) 

Experiential quality and experiential satisfaction affect the revisit intention of the 

visitors. Artinya kualitas pengalaman dan kepuasan pengalaman mempengaruhi niat 

revisit dari visitor. 

 Berdasarkan latar belakang penelitian maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Implementasi Experiential Quality Terhadap Revisit 

Intention Wisatawan di Puspa IPTEK Sundial” (Survei pada Wisatawan yang 

berkunjung Puspa IPTEK Sundial). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut 

1. Bagaimana implementasi experiential quality di Puspa IPTEK Sundial. 

2. Bagaimana revisit intention wisatawan di Puspa IPTEK Sundial. 

3. Bagaimana pengaruh implementasi experiential quality terhadap revisit 

intention wisatawan di Puspa IPTEK Sundial. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk memperoleh temuan mengenai: 
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1. Untuk memperoleh temuan mengenai implementasi experiential quality 

di Puspa IPTEK Sundial 

2. Untuk memperoleh temuan mengenai revisit intention di Puspa IPTEK 

Sundial. 

3. Untuk memperoleh temuan mengenai pengaruh implementasi experiential 

quality terhadap revisit intention wisatawan di Puspa IPTEK Sundial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

mengembangkan pengetahuan khususnya experiential quality dan revisit 

intention wisatawan. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Puspa 

IPTEK Sundial untuk meningkatkan revisit intention wisatawan melalui 

experiential quality dan meningkatkan kinerja experiential quality agar 

menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 

 

 

   

 


