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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Industri pariwisata telah menjadi suatu fenomena yang viral dan global 

yang saat ini terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan, berkembang pesat 

hampir diseluruh dunia. Pariwisata merupakan industri yang memiliki multiplier 

effect, dimana kegiatan pariwisata memberikan berbagai dampak bagi banyak 

sektor yang terlibat didalamnya, salah satunya dapat meningkatkan perekonomian 

suatu negara melalui devisa yang masuk ke negara tersebut. Selain memberikan 

dampak positif terhadap perekonomian suatu negara atau wilayah, industri 

pariwisata pun memberikan dampak pada aspek sosial dan budaya, dimana 

kegiatan pariwisata melibatkan interaksi langsung sehingga memberikan berbagai 

dampak pada masyarakat, salah satunya membantu dalam menyediakan lapangan 

pekerjaan. Selain itu pariwisata berdampak pada lingkungan tempat kegiatan 

pariwisata tersebut berlangsung. Pariwisata merupakan lahan bisnis yang 

menguntungkan. Selain itu kegiatan pariwisata pun selalu dikaitkan dengan profit 

atau keuntungan. Perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi merupakan salah satu 

dampak terbesar dari industri pariwisata, sehingga salah satu motivasi utama 

sebuah negara mempromosikan potensi pariwisata yang dimilikinya adalah 

timbulnya kemajuan khususnya dalam bidang ekonomi.  

Organisasi dunia PBB menetapkan tahun 2017 sebagai tahun internasional 

pariwisata berkelanjutan. Selain itu, World Tourism Organization UNWTO 

memperhitungkan bahwa sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi sebesar 

10% pada Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara, mengingat bahwa sektor 

pariwisata memiliki banyak unit bisnis seperti industri perhotelan, biro perjalanan 

wisata, maskapai penerbangan, situs perjalanan yang menjadi perantara, tempat 

wisata yang bersangkutan, restoran, hingga elemen-elemen pendukung industri 

pariwisata yang lainnya. Sektor pariwisata tersebut jika dikelola dengan baik 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inklusivitas sosial dan 

perlindungan aset budaya dan alam. Faktor inilah yang memotivasi banyak negara 
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untuk mempromosikan sektor pariwisata yang mereka miliki, salah satunya 

Indonesia.  

Pariwisata Indonesia mengalami banyak perkembangan, diikuti oleh 

meningkatnya wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia. 

Indonesia memiliki banyak provinsi dengan potensi pariwisata nya masing-

masing, salah satunya provinsi Jawa Barat yang dari tahun ke tahun mampu 

menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung. Hal tersebut 

dikarenakan pariwisata di Jawa Barat khususnya di Bandung bertumbuh pesat, 

diiringi perbaikan-perbaikan dan pembangunan fasilitas-fasilitas yang mendukung 

kegiatan pariwisata tersebut. Grafik 1.1 mengenai jumlah kedatangan wisatawan 

mancanegara ke Jawa Barat hingga tahun 2015 

GRAFIK 1.1 

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE 

JAWA BARAT TAHUN 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015 

Grafik 1.1 diatas menunjukan bahwa jumlah wisatawan yang datang 

berkunjung ke Jawa Barat pada tahun 2012 sampai dengan 2013 mengalami 

peningkatan sekitar 3,449 wisatawan dan terus mengalami kenaikan pada tahun 

2014 sekitar 4,723 wisatawan. Namun pada tahun 2015 jumlah wisatawan yang 

datang mengalami penurunan sekitar 6.294 wisatawan. Penurunan wisatawan 

yang datang berkunjung ini terus memotivasi Pemerintah maupun perusahaan 

yang bergerak di bidang pariwisata untuk terus memajukan pariwisata Jawa Barat 

melalui pengembangan daya tarik wisata, pembangunan, perbaikan maupun 

pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata. 
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Salah satu kota di Jawa Barat yang menjadi tujuan populer wisatawan 

adalah Bandung. Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat merupakan salah 

satu tujuan wisatawan yang paling menarik dan memiliki sumber daya serta 

potensi pariwisata yang lebih bervariasi baik itu dari segi sarana maupun 

prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana pariwisata yang dimiliki oleh 

Bandung lebih bervariasi dibandingkan kota maupun kabupaten lainnya yang ada 

di Jawa Barat. Berikut ini tabel 1.1 mengenai jumlah wisatawan yang datang 

berkunjung ke kota Bandung tahun 2011 – 2015 : 

TABEL 1.1 

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE KOTA BANDUNG 

 TAHUN 2010– 2015 

Tahun 

Pengunjung 

Total 

Tingkat 

Pertumbuhan 

(%) 
Winus Wisman 

2011 6.487.239 225.585 6.712.824 29,59% 

2012 5.080.584 176.855 5.257.439 23,57% 

2013 5.388.292 176.432 5.564.724 5,84% 

2014 5.627.421 180.143 5.807.564 4,36% 

2015 5.877.162 183.932 6.061.094 4,36% 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, 2016 

Tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa jumlah keseluruhan wisatawan baik 

itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang datang berkunjung 

ke kota Bandung yang paling tinggi yaitu pada tahun 2011 sebanyak 6.712.824 

wisatawan dengan angka pertumbuhan 29,59%. Sedangkan jumlah wisatawan ke 

kota Bandung yang paling rendah yaitu pada tahun 2014 sebanyak 5.807.564 

wisatawan dan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 6.061.094 wisatawan, dengan 

masing-masing angka pertumbuhan sebesar 4,36%. Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan wisatawan nusantara atau mancanegara berkunjung ke Kota 

Bandung, antara lain Kota Bandung memiliki jenis daya tarik wisata yang 

beragam yang mampu memenuhi keinginan dan permintaan wisatawan. Berbagai 

macam daya tarik wisata yang dimiliki oleh Bandung sangat bervariasi, mulai dari 

wisata alam, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata pertanian, wisata kuliner, 

wisata rekreasi dan lain-lain. Salah satu daerah bagian dari Bandung yang 

memiliki potensi pariwisata yang cukup mumpuni adalah Kabupaten Bandung 

Barat. Tabel 1.2 menggambarkan Daya Tarik Wisata yang terdapat di Kabupaten 

Bandung Barat. 
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TABEL 1.2 

POTENSI WISATA & SENI BUDAYA KABUPATEN BANDUNG 

BARAT 

Potensi Daya Tarik Wisata 

Alam 

Tangkuban Parahu, Situ Ciburuy, 

Curug Malela, Situ Lembang, Bumi 

Perkemahan Cikole, Wisata Alam 

Maribaya, Curug Cimahi, Stone 

Garden, Curug Panganten, Karst 

Citatah, Sendang Geulis Kahuripan, 

Curug Tilu Kahuripan, Tebing 

Keraton, Sanghyang Heleut, Curug 

Dago, Curug Layung, Gunung Putri, 

Danau Situ Lembang 

Pendidikan Observatorium Boscha 

Sejarah Gua Pawon 

Pertanian 
Jendela Alam, Agrowisata 

Cihideung, Rumah Bunga rizal 

Kuliner 
Kampung Daun, Sapu Lidi, Floating 

Market, Imah Seniman, Rumah 

Sosis 

Rekreasi 
De Ranch, Dusun Bambu, Kampung 

Gajah, Farm House, Kebun Begonia, 

The Lodge Maribaya, Bandung Tree 

Top Adventure Park, Pine forest 

Camp, D’Camp 

Sumber: Disbudpar KBB, 2017 

Tabel 1.2 di atas menunjukan bahwa Kabupaten Bandung Barat memilki 

berbagai macam potensi daya tarik wisata yang sangat beragam. Salah satu daya 

tarik wisata Kabupaten Bandung Barat yang cukup diminati wisatawan lokal 

maupun luar kota adalah daya tarik wisata Jendela Alam. Jendela Alam 

merupakan suatu daya tarik wisata berbasis agrowisata. Wisata Agro atau 

Agrowisata menurut McCullough, Brandt, & Rhoades (2008) ; Busby & Rendle 

(2000) dalam Chikuta, Oliver & Makacha (2016), berkaitan dengan wisata 

agricultural, wisata agro, wisata peternakan, wisata perjalanan peternakan, wisata 

anggur dan agro – entertaiment. selain itu kegiatan agrowisata dapat memberikan 

pengalaman bagi wisatawan, seperti dikutip dari Pittman (2006:2) dalam Niekerk, 

Van, Chantell. (2013:36) yang menyatakan bahwa agritourism adalah bentuk 
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perusahaan komersial yang menggabungkan pariwisata dan pertanian dengan 

menjual pengalaman berada di sebuah peternakan, menarik pengunjung ke sebuah 

peternakan untuk menjual produk pertanian, atau kombinasi dari konsep-konsep 

ini. Berdasarkan definisi agrowisata di atas, Jendela Alam yang terletak di 

Cihideung, Parongpong, Lembang ini di kategorikan sebagai agrowisata karena 

berkaitan dengan agricultural, kawasan peternakan dan perkebunan. Selain itu, 

Jendela Alam telah melakukan positioning dalam benak konsumen sebagai suatu 

daya tarik wisata berbasis agrowisata, sehingga pengalaman wisata yang 

ditawarkan pun merupakan pengalaman agrowisata atau agritourism experience.  

Berikut Tabel 1.3 mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Jendela Alam. 

TABEL 1.3 

PRODUK DAN JASA JENDELA ALAM 

2016 

No. Nama Produk / Jasa Kegiatan dan Fasilitas 

1 

Paket Kegiatan Anak 

(TK, SD, SMP, SMA)  

Paket I-8 

(Fun Active Learning) 

Tiket Masuk 

Kegiatan 

Paket Makan 

Fasilitas Saung 

2 

Program Refreshment 

(Family Gathering, 

Company) 

Ice Breaking 

Fun Games 

Rolling Games 

Paint Ball 

2 Jendela Petualangan 

Low Rope, High Rope 

Mini Flying Fox 

Flying Fox Big 

3 Jendela Edukasi 

Tour Sahabat Alam 

Berkebun Konvensional 

Berburu Harta Karun 

Panen Sayuran 

Bercocok Tanam 

MembuatYoghurt 

4 Jendela Permainan 

Tangkap Ikan 

Perang Air 

Berenang Ceria 

Menggiring Bebek 

Ballon Transfer 

Floating Water Stick 

Four Stroke Race 

5 
Jendela Mini 

Workshop Edukasi 

Workshop Hidroponik 

Bio Gas 

Bedah Anatomi Hewan 

Fase Telur, Komposting 
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No. Nama Produk / Jasa Kegiatan dan Fasilitas 

Magic Box Takakura 

6 Jendela Seni 

Menghias Tanah Liat 

Menghias Layang-layang 

Prakarya Dari Alam 

7 Fasilitas 
Saung, Rumah Kayu, Kedai 

Alam, Stand-Stand Makanan 

8 Produk Agro 
Sayuran, Telur Ayam 

Kampung Arab 

9 Mini Shop 

Merchandise Jendela Alam 

Bibit Bunga, Prakarya Alam 

Media Bertanam 

Sumber : Marketing Jendela Alam, 2016 

Dapat dilihat dari tabel 1.3 diatas terdapat berbagai macam produk dan 

jasa yang ditawarkan oleh jendela alam. Jendela Alam tidak hanya menawarkan 

pengalaman wisata bermain saja namun juga menawarkan pengalaman bermain 

sambil belajar bagi wisatawan. Produk dan jasa yang dimiliki oleh Jendela Alam 

ini melibatkan interaksi antara wisatawan dengan penyedia jasa maupun dengan 

komponen agrowisata dalam ranah pertanian dan peternakan sehingga mampu 

memberikan pengalaman wisata agro atau agritourism experience yang berbeda 

dengan daya tarik wisata lainnya. Berikut ini tabel 1.4 mengenai jumlah 

wisatawan yang datang berkunjung ke Jendela Alam tahun 2012 sampai 2016. 

TABEL 1.4 

DATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN JENDELA ALAM 

2014-2016 

Tahun 
Jumlah Wisatawan 

Total 
Target 

Wisatawan Reguler Grup 

2012 21,778 23,604 45,382 50,000 

2013 43,691 31,985 75,675 75,000 

2014 51,811 35,096 86,907 100,000 

2015 89,246 50,772 140,018 125,000 

2016 53,567 54,474 108,041 150,000 

Sumber : Marketing Jendela Alam 2017 

Tabel 1.4 menunjukan bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Jendela 

Alam terdiri atas dua kategori utama, yaitu wisatawan reguler atau wisatawan 
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perorangan atau keluarga adapun kategori wisatawan grup atau rombongan terdiri 

dari anak-anak level SD, SMP sampai SMA maupun grup dewasa seperti family 

gathering. Pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan reguler sebanyak 

21,778 orang dan untuk wisatawan grup sebanyak 23,604 orang dan jumlah 

keseluruhan wisatawan yang datang berkunjung pada tahun 2012 sebanyak 45,382 

orang, namun masih belum memenuhi target wisatawan sebesar 50,000 

wisatawan. Pada tahun 2013 jumlah wisatawan mengalami kenaikan, untuk 

jumlah wisatawan reguler sebesar 43,691 orang dan  jumlah pengunjung grup 

sebanyak 31,985 orang, dengan total wisatawan 75,675 orang dan telah 

melampaui target wisatawan sebesar 675 orang. Pada tahun 2014, wisatawan 

mengalami kenaikan dengan jumlah wisatawan reguler sebesar 51,811 orang dan 

wisatawan grup sebesar 35,096 orang dengan total wisatawan 86,907 namun 

belum memenuhi target sebesar 100,000 wisatawan. Pada tahun 2015 jumlah 

wisatawan mengalami kenaikan, jumlah wisatawan reguler sebanyak 89,246 

orang dan wisatawan grup sebanyak 50,772 orang dengan total wisatawan 

140,018 orang dan melampaui target sebanyak 125,000 wisatawan. Namun pada 

tahun 2016 wisatawan Jendela Alam mengalami penurunan sebanyak 31,977 

wisatawan dan tidak memenuhi target wisatawan sebanyak 150,000 wisatawan, 

untuk wisatawan reguler sebanyak 53,567 wisatawan dan untuk wisatawan grup 

sebanyak 54,474 wisatawan dengan jumlah total wisatawan 108,041. Penurunan 

wisatawan yang berkunjung pada tahun 2016 ini dipengaruhi oleh kemunculan 

kompetitor-kompetitor lain atau daya tarik wisata lain yang menawarkan berbagai 

macam daya tarik wisata yang lebih beragam dibandingkan dengan Jendela Alam. 

Menurut Helen Pratiwi Lestari selaku Marketing Manager Jendela Alam dalam 

sebuah wawancara pada tanggal 2 Januari 2016, mengatakan bahwa Daya Tarik 

Wisata Jendela Alam ramai dikunjungi oleh wisatawan grup pada saat weekday 

dan ramai dikunjungi oleh wisatawan reguler pada saaat weekend. Kemacetan, 

sulitnya akses ke Jendela Alam diiringi dengan kemunculan daya tarik wisata 

yang lebih beragam berdampak kepada minat wisatawan untuk berkunjung 

kembali ke Jendela Alam. Hal ini menjadi permasalahan yang memicu penurunan 

behavioral intention wisatawan ke Jendela Alam. Perilaku pasca berkunjung 

wisatawan di Jendela Alam yang masih kurang baik tersebut masih belum 



8 
 

Putri Siti Buni Ayu, 2017 
PENGARUH AGRITOURISM EXPERIENCE  TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION WISATAWAN 
JENDELA ALAM  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

memenuhi harapan dari perusahaan. Tingkat wisatawan yang berniat melakukan 

kunjungan kembali pun masih cukup rendah. Hal tersebut berpengaruh terhadap 

tingkat kunjungan wisatawan ke Jendela Alam yang tidak mencapai target di 

tahun 2016 sesuai dengan data kunjungan. Berdasarkan permasalahan yang 

terjadi, penulis telah melakukan pra penelitian mengenai behavioral intention 

wisatawan pasca berkunjung ke Jendela Alam. Pra penelitian dilakukan pada 

tanggal 05 April 2017 kepada 30 responden yang sudah pernah berkunjung ke 

Jendela Alam. Dalam pra penelitian ini digunakan 3 dimensi dari behavioral 

intention yaitu repurchase intention, price premium dan word of mouth. Grafik 

1.2 berikut menggambarkan hasil dari pra penelitian yang telah dilakukan: 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Pra Penelitian di Lapangan, 2017 

 

GRAFIK 1.2 

PRA PENELITIAN BEHAVIORAl INTENTION WISATAWAN 

JENDELA ALAM 

Berdasarkan hasil pra penelitian pada grafik 1.2 di atas dapat dilihat bahwa 

sebanyak 14 dari 30 responden memiliki niat untuk berkunjung kembali ke 

Jendela Alam. Sedangkan sebanyak 16 dari 30 responden tidak memiliki niat 

untuk berkunjung kembali. Sebanyak 9 dari 30 responden bersedia untuk 

membayar harga premium ketika berkunjung ke Jendela Alam dan sebanyak 21 

dari 30 responden tidak bersedia. Selain itu 17 dari 30 responden bersedia untuk 

melakukan word of mouth atau informasi ke pada orang lain dan 13 dari 30 

responden tidak bersedia untuk melakukan word of mouth.  Besarnya  responden 
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yang tidak memiliki niat berkunjung kembali, tidak bersedia untuk membayar 

hara premium dan tidak bersedia untuk melakukan word of mouth mengenai 

Jendela Alam dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemacetan pada saat 

weekend, sulitnya akses untuk menjangkau Jendela Alam, adapun banyaknya 

saingan atau pilihan destinasi agrowisata lain yang lebih menarik juga bervariasi 

di Lembang, Bandung, mempengaruhi keinginan wisatawan untuk berkunjung 

kembali ke Jendela Alam. Berdasarkan hasil dari pra penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa behavioral intention wisatawan di Jendela Alam masih cukup 

rendah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan bahwa perkembangan jumlah 

wisatawan Agrowisata  yang masih rendah baik niat untuk melakukan kunjungan 

berulang  dan niat untuk merekomendasikan yang juga rendah (Che at al., 2005; 

Malkanthi dan Routry, 2011; Rogerson, 2012; Marais, 2014 dalam Gabriel et al., 

2014:2).  

Wisatawan yang datang kembali ke Jendela Alam dapat menggambarkan 

suatu fenomena dimana produk dan jasa maupun atraksi yang diberikan oleh 

Jendela Alam telah memenuhi keinginan dan kebutuhan wisatawan. Wisatawan 

yang bersedia melakukan kunjungan ulang, bersedia untuk membayar harga 

premium adapun wisatawan bersedia untuk melakukan word of mouth atau 

informasi kepada orang lain dapat memberikan benefit atau keuntungan bagi 

Jendela Alam, seperti menghemat biaya pemasaran seperti advertising, personal 

sales dan lainnya. Selain itu wisatawan yang bersedia membayar harga premium 

untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik mencerminkan suatu kondisi 

dimana wisatawan tersebut memiliki harapan yang tinggi akan pelayanan atau 

produk lebih baik yang ditawarkan oleh jendela Alam. Oleh karena itu, behavioral 

intention wisatawan yang baik akan sangat menguntungkan bagi Jendela Alam.  

Rendahnya behavioral intention wisatawan untuk berkunjung kembali, 

kesediaan wisatawan untuk membayar harga premium dan rendahnya wisatawan 

untuk melakukan word of mouth akan berdampak juga pada tingkat kunjungan 

wisatawan Jendela Alam di masa yang akan mendatang. Maka Jendela Alam perlu 

melakukan strategi pemasaran yang dapat meningkatkan behavioral intention 

wisatawan.  
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Das dan Rainey (2010) sangat setuju bahwa pasar petani dan usaha 

agribisnis pariwisata bisa membuka pasar menguntungkan yang baru untuk 

produk dan jasa pertanian, serta dalam memberikan pengalaman perjalanan bagi 

wisatawan. Maka dari itu perlu adanya kegiatan pemasaran untuk menunjang 

kesuksesan bisnis agrowisata. Pemasaran merupakan kunci utama kesuksesan 

sebuah perusahaan karena dalam kegiatannya suatu perusahaan pun tidak dapat 

dipisahkan dengan aktivitas pemasaran. Tentunya kegiatan pemasaran pun 

penting dalam industri pariwisata khususnya dalam memasarkan suatu daya tarik 

wisata. Barbieri dan Mshenga (2008:171) dalam Niekerk, Van, Chantell. 

(2013:.36) mengatakan bahwa agrowisata harus diperbaharui secara berkala dan 

membedakan pengalaman dan produk mereka dari penawaran lainnya dan yang 

lebih penting yaitu untuk mengkomunikasikan secara efektif kepada target pasar. 

Maka, dalam industri pariwisata, suatu daya tarik wisata tidak hanya sekedar 

menjual produk dan jasa semata namun juga pengalaman selama berwisata, selain 

itu suatu daya tarik wisata harus mampu menciptakan perilaku pasca berkunjung 

atau behavioral intention wisatawan yang baik.  Brandth and Haugen (2011: 43) 

dalam Niekerk, Van, Chantell (2013:36) mengatakan bahwa petani yang bekerja 

untuk wisatawan harus peka terhadap ekspektasi dan kebutuhan wisatawan untuk 

menciptakan pengalaman yang positif bagi wisatawan yang membeli jasa. Selain 

itu reaksi emosional dari pengalaman wisatawan merupakan penentu penting dari 

perilaku pasca berkunjung seperti ketersediaan untuk merekomendasikan 

(Gnoth,1997) dalam Lan-Lan Chang , et al,. (2014).  Adapun memberikan 

pengalaman  yang berkualitas akan merangsang repeat business dan positive word 

of mouth (Tung and Ritchie, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan 

meningkatkan agritourism experience atau pengalaman wisata bagi wisatawan 

maka akan mampu mempengaruhi perilaku wisatawan pasca berkunjung seperti 

kunjungan ulang wisatawan, kesediaan wisatawan untuk membayar harga 

premium maupun kesediaan untuk melakukan word of mouth. 

Lingkungan yang kompetitif ini pun turut memotivasi Jendela Alam untuk 

terus memperbaharui produk dan jasa yang dimiliki nya, dengan memadukan 

berbagai kegiatan wisata berbasis agro sehingga produk dan jasa yang dimiliki 

oleh Jendela Alam memiliki pengalaman atau dapat menghasilkan agritourism 
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experience yang berbeda dengan daya tarik wisata lainnya di Bandung. Selain itu 

agritourism experience yang dimiliki oleh daya tarik wisata Jendela Alam ini 

diharapkan dapat menarik wisatawan bukan hanya datang berkunjung namun 

menciptakan behavioral intention wisatawan yang baik. Guna mengetahui 

pengaruh agritourism experience terhadap behavioral intention di Jendela Alam, 

maka perlu adanya penelitian dengan judul “Pengaruh Agritourism Experience 

Terhadap Behavioral Intention Wisatawan Jendela Alam Bandung”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana gambaran agritourism experience di Jendela Alam 

2. Bagaimana gambaran behavioral intention wisatawan di Jendela Alam 

3. Bagaimana pengaruh agritourism experience terhadap behavioral 

intention wisatawan di Jendela Alam 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh temuan mengenai pengaruh 

agritourism experience dari Jendela Alam. Kemudian tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh temuan mengenai agritourism experience di 

Jendela Alam 

2. Untuk memperoleh temuan mengenai behavioral intention wisatawan 

di Jendela Alam 

3. Untuk memperoleh temuan mengenai pengaruh agritourism 

experience terhadap behavioral intention wisatawan di Jendela Alam 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan penulis dibagi dua, yaitu 

kegunaan teoritis dan praktis. 

1.4.1. Kegunaan Akademik (Teoritis) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang 

akademik, khususnya dalam kajian ilmu mengenai kepariwisataan, serta 
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sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai agritourism experience yang 

berpengaruh terhadap behavioral intention wisatawan Jendela Alam. 

1.4.2. Kegunaan Praktis (Empiris) 

Kegunaan praktis penelitian ini sebagai kontribusi untuk industri 

pariwisata, khususnya pada usaha daya tarik wisata, yaitu Jendela Alam, 

terutama untuk memperoleh temuan mengenai pengaruh agritourism 

experience atau pengalaman wisata agro terhadap behavioral intention 

wisatawan di Jendela Alam. Sehingga diharapkan perusahaan mampu 

mempertahankan dan meningkatkan jumlah wisatawan melalui 

agritourism experience. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut khususnya pada ranah penelitian yang sama. 


