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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kabupaten Cianjur khususnya daerah selatan adalah salah satu wilayah di 

Jawa Barat yang masih belum banyak terjamah oleh wisatawan.Akan tetapi Cianjur 

memiliki banyak tempat wisata yang menarik dan mempunyai potensi untuk 

dikunjungi, apalagi suasana yang masih asri.Berikut data destinasi wisata yang 

terdapat di daerah Cianjur. 

TABEL 1.1 

DAFTAR DESTINASI WISATA DI KABUPATEN CIANJUR 

No Destinasi wisata Atraksi wisata Jenis wisata 

1 
Taman Nasional Gunung 

Gede Pangrango 
Pendakian, penelitian Wisata alam 

2 Mandala Wangi Camping Wisata alam 

3 Curug Cibeureum Penjelajahan Wisata alam 

4 Curug Maleber Penjelajahan Wisata alam 

5 Curug Citambur Penjelajahan Wisata alam 

6 Leuwi Soro Rekreasi, camping Wisata alam 

7 Telaga Biru Rekreasi, penjelajahan Wisata alam 

8 Kebun Raya Cibodas 
Kebun raya, konservasi, 

rekreasi 

Wisata  alam 

rekreasi 

9 Taman Bunga Nusantara Taman bermain Wisata rekreasi 

10 
Istana Kepresidenan 

Cipanas 
Penjelajahan Wisata sejarah 

11 Situs Padang Trekking,camping,penelitian Wisata sejarah 

12 Makam Dalem Cikundul Ziarah Wisata religi 

13 Pantai Jayanti Pantai Wisata bahari 

14 Pantai Apra Pantai Wisata bahari 

15 Pantai Ciloneng Pantai Wisata bahari 

16 Pantai Batu Kukumbung Pantai Wisata bahari 

17 Wisata Tirta Jangari Memancing Wisata Tirta 

18 Sentra Tauco Membuat tauco cianjur Wisata kuliner 

19 Manisan Cianjur Membuat manisan cianjur Wisata kuliner 

20 
The Jhon’s 

CianjurAquatic Resort 
Waterboom 

Wisata  tirta 

rekreasi 

21 Bumi Kitri Camping Wisata alam 

Sumber: Pengolahan Data, 2017 
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Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Cianjur memiliki banyak tempat wisata 

yang cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun 

wisatawan mancanegara. Setiap wisatawan memiliki minatnya masing-masing 

terhadap jenis wisata yang ingin dikunjungi. Pada saat ini, wisata yang sedang 

lumayan menarik perhatian adalah wisata olahraga. Adapun wisatawan pasti juga 

memiliki pertimbangan tersendiri sesuai dengan kepribadiannya tentang olahraga 

apa yang menarik perhatian mereka. 

Jenis wisata di Kabupaten Cianjur sangatlah beragam jika dilihat dari tabel 

di atas. Wisata alam dan wisata bahari mungkin lebih mendominasi jenis wisata 

yang ada di Cianjur. Sedangkan wisata lainnya masih beberapa dan mungkin belum 

dikembangkan. Padahal, wisata-wisata di Cianjur ini memiliki potensi yang baik 

apabila pemasaran dilakukan dengan bertujuan ingin memajukan wisata yang ada 

di Cianjur. Walaupun belum seperti di daerah lain, Cianjur tetap melakukan usaha 

yang berkala untuk mempromosikan tempat-tempat wisata dengan caraWord of 

Mouth, media elektronik, media massa, dll. 

Wisata yang sekarang banyak diminati adalah wisata air, baik itu hanya 

sebagai atraksi maupun memang sebagai sarana olahraga. Wisata air yang sering 

disebut wisata tirta di Cianjur memang belum bisa dianggap besar, akan tetapi cara 

memadukan dengan wisata alam di Cianjur yang memang masih asri akan 

memberikan kesan menarik tersendiri dengan lay out yang dirancang oleh pemilik 

tempat wisata maupun yang mempromosikannya. 

Wisata tirta di Cianjur memang lebih menarik perhatian para wisatawan di 

daerahnya dibandingkan wisatawan daerah lain. Kebanyakan dari mereka adalah 

wisatawan yang sedang liburan sekolah maupun yang sedang bertugas untuk 

praktikum olahraga. Olahraga bagi beberapa orang memang sudah menjadilifestyle, 

akan tetapi ada yang hanya ingin melakukannya untuk kesenangan semata ketika 

sedang dalam keadaan membutuhkan rekreasi atau mungkin ingin membugarkan 

kesehatan jasmani. 

Salah satu diantara wisata olahraga yang ada di Cianjur yang dapat menarik 

perhatian adalah The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort. Sebagai wisata tirta rekreasi 

atau dapat juga disebut sebagai wisata olahraga air, The Jhon’s Cianjur Aquatic 

Resortmemiliki potensi yang cukup baik untuk menarik wisatawan yang ingin 
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menikmati suasana bermain air yang asri dan sejuk. The Jhon’s Cianjur Aquatic 

Resort juga memiliki berbagai macam produk lain selain waterboom, diantaranya 

outbound, paintball, waterball, rafting, flying fox, trampoline, rubber boat dan 

ATV, fishing pool, dll. Kebanyakan pengunjung merasa kurang menikmati fasilitas 

yang ada di The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort karena tempatnya yang kurang 

bersih dan renovasi serta desain untuk atraksi yang kurang menarik. Hal ini dirasa 

tidak berpengaruh bagi perusahaan, namun penilaian terhadap kebahagiaan dari 

pengunjung akan berkurang. Mereka cenderung menilai baik jika mereka 

merasakan kebahagiaan karena menikmati fasilitas dan atraksi yang ada. Namun, 

The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort juga termasuk wisata yang dapat bersaing 

dengan wisata lainnya di Cianjur dalam hal jumlah kunjungan. 

TABEL 1.2 

JUMLAH PENGUNJUNG THE JHON’S CIANJUR AQUATIC RESORT 

Tahun Jumlah Wisatawan Pertumbuhan 

2013 8.843 - 

2014 9.666 9,3% 

2015 10.355 7,1% 

2016 9.342 -9,8% 

Sumber: Data Kunjungan Wisatawan The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort, 2016 

Table 1.2 menunjukkan bahwa The Jhon’s Cianjur Aquatic Resortdapat 

menarik pengunjung sebesar 8.843 orang pada tahun 2013, yang kemudian pada 

tahun berikutnya bertambah sebanyak 9,3% dari tahun sebelumnya yaitu 9.666 

orang. Pada tahun 2015 kembali menaikkan presentase kunjungan hingga 7,1% 

dengan jumlah kunjungan 10.355 orang. Akan tetapi karena beberapa alasan, 

D’Jhon mengalami penurunan sebanyak 9,8% dari tahun sebelumnya yaitu dengan 

jumlah kunjungan 9.342 orang. 

Menurunnya kunjungan disebabkan oleh banyaknya pesaing wisata 

olahraga air dan wisata lainnya yang dibangun di daerah Cianjur itu sendiri maupun 

di daerah lain yang bagi setiap wisatawan memiliki daya tariknya masing-masing. 

Wisata olahraga air itu sebagai pesaing di daerah Cianjur di antaranya adalah Tias 

Waterboom, Kolam Renang Sadamaya, dll.Wisatawan akan tertarik terhadap 

tempat wisata dengan akses yang relatif mudah. Akses untuk ke The Jhon’s Cianjur 

Aquatic Resortitu sendiri dapat membuat wisatawan berpikir kembali untuk 

berkunjung, karena tempatnya yang tidak terjangkau oleh kendaraan umum dan 
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memang masih jalanan kecil. Dan juga wisatawan yang berkunjung ke daerah 

Cianjur belum sebanyak di daerah yang lain karena masih dalam proses 

pengembangan sehingga juga akan berpengaruh terhadap ketertarikan wisatawan 

untuk berkunjung ke tempat wisata di daerah Cianjur khusus The Jhon’s Cianjur 

Aquatic Resort. 

Permasalahan yang dihadapi oleh The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort itu 

sendiri adalah masalah kesenangan yang dirasakan oleh wisatawan yang masih 

belum terperhatikan dan dapat menyebabkan kurangnya minat untuk berkunjung 

kembali. Hingga saat ini The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort berusaha untuk terus 

meningkatkan kualitas perusahaan dengan cara membuat fasilitas-fasilitas wisata 

air lainnya sehingga membuat partisipan merasa senang dengan aktivitas yang ada. 

Pada pra-survei yang penulis lakukan terdapat sebuah data berikut yang merupakan 

grafik kepuasaan dan rasa senang dari 30 partisipan The Jhon’s Cianjur Aquatic 

Resortpada gambar 1.1 berikut. 

 

 

Sumber : Hasil Survei Pra-Penelitian, 2017 

GAMBAR 1.2 

TINGKAT KEPUASAN DAN KESENANGAN PARTISIPAN DI THE 

JHON’S CIANJUR AQUATIC RESORT 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sebanyak 63% partisipan yang merasa 

tidak puas lebih banyak dibandingkan dengan yang merasa puas dengan presentase 

37%, dan 57% merasa tidak senang dengan 43% merasa senang. Berdasarkan survei 

yang dilakukan penulis, faktor yang menyebabkan ketidaksenangan dan 
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ketidakpuasan pengunjung adalah dari segi harga yang mahal dengan akses yang 

cukup jauh, fasilitas dan juga pelayanan yang kurang memerhatikan pengunjung. 

Sehingga hal tersebut berindikasipada minat kunjungan kembali dan juga word of 

mouthnegatif dari partisipan yang dari data tersebut lebih banyak yang merasa tidak 

puas dan tidak senang. 

Pengunjung yang merasa tidak puas dan tidak senang biasanya akan 

memberikan kesan negatif terhadap orang lain yang ingin menjadi partisipan baik 

secara lisan maupun tulisan. Pengunjung tersebut akan mengatakan ketidakpuasan 

dan ketidaksenangannya terhadap teman, saudara, dll. Selain itu pada media sosial 

yang sekarang sudah selalu menjadi rujukan kunjungan wisata, partisipan juga bisa 

saja membuat status-status atau komentar-komentar tidak baik mengenai sebuah 

tempat sehingga hal tersebut juga akan memengaruhi tingkat kunjungan The Jhon’s 

Cianjur Aquatic Resort. 

Ketika penulis melakukan survei, penulis tidak hanya menyebarkan angket 

tetapi juga melakukan wawancara singkat dengan partisipan mengenai hal apa yang 

memang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidaksenangan partisipan di The 

Jhon’s Cianjur Aquatic Resort. Kebanyakan partisipan merasa tidak puas dan tidak 

senang adalah dengan fasilitas olahraga yang itu-itu saja.Selain itu juga disebabkan 

oleh akses yang memang belum bagus sehingga partisipan harus repot-repot 

menyewa kendaraan.Kemudian juga ada seorang partisipan yang sudah berharap 

tinggi terhadap wisata air di The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort, namun juga tidak 

ada yang membuat harapannya itu terpuaskan dan senang. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ketidaksenangan dan ketidakpuasan 

pengunjung dapat berakibat kurang baik bagi perusahaan maupun pengunjung. 

Bagi perusahaan, tingkat ketidaksenangan dan ketidakpuasan iniakan memberikan 

dampak negatif terhadap jumlah kunjungan dan pendapatan perusahaan yang 

sejatinya berakibat pula pada upah pegawai sehingga loyalitas pegawai itu sendiri 

dapat berkurang. Bahkan hal ini dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi 

perusahaan jika tidak ditangani dengan cepat dan cermat. Selain itu, relasi dengan 

perusahaan yang telah lama dibangun oleh The Jhon’s Cianjur Aquatic Resortjuga 

akan terancam mengalami pembatalan kerjasama. Akibat yang buruk ini akan 

berdampak negatif juga kepada pengunjung. Jika perusahaan mengalami penurunan 
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minat kunjungan karena ketidaksenangan dan ketidakpuasan, maka loyalitas dari 

wisatawan yang memang sudah sering berkunjung dapat berkurang dan bahkan 

mencari tempat lain untuk dijadikan tempat liburan. Bagi pengunjung yang baru 

mau berkunjung juga akan berpikir kembali untuk berkunjung karena 

ketidakpercayaan pada pelayanan dari perusahaan. 

Meski demikian, pihak The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort sendiri selalu 

berusaha untuk meningkatkan kesenangan dan kepuasan para pengunjung dengan 

melakukan berbagai strategi pemasaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 

personal happiness pengunjung. 

Teori yang akan dipakai oleh penulis sebagai pedoman untuk selanjutnya 

melakukan penelitian mengacu pada teori dari jurnal karya Michael Bosnjak, et.al 

(2016). Penulis merangkum pernyataan masalah dari jurnal yang penulis jadikan 

pedoman dan juga jurnal pendukung lainnya sebagai berikut. According to activity 

theory, these tourists enjoy positive outcomes because of the relationship between 

their participation in physical activity and their subjective well-being (i.e., personal 

happiness). Long term happiness increased through accumulations of positive daily 

experiences based on activities and behaviors that fit individual stimulators of 

positive emotions. Focusing specifically on happiness as an outcome constitutes a 

more incisive perspective on tourists’ experiences than, for example, satisfaction. 

(Bosnjak, et.al, 2016; Pearce, 2009 dalam Sarah Gillet, et.al, 2016). Menurut teori 

aktivitas, para wisatawan ini menikmati hasil positif karena adanya hubungan 

antara partisipasi mereka dalam aktivitas fisik dan kesejahteraan subyektif mereka 

(yaitu, kebahagiaan pribadi). Kebahagiaan jangka panjang meningkat melalui 

akumulasi pengalaman sehari-hari yang positif berdasarkan aktivitas dan perilaku 

yang sesuai dengan stimulator individu dari emosi positif. Berfokus secara khusus 

pada kebahagiaan sebagai hasil merupakan perspektif yang lebih tajam tentang 

pengalaman wisatawan daripada, misalnya, kepuasan.(Bosnjak, et.al, 2016; Pearce, 

2009 dalam Sarah Gillet, et.al, 2016). Sebagai wisatawan, mereka akan mencari 

tempat wisata olahraga yang dimana mereka dapat berpartisipasi dalam aktivitas 

tersebut. Hal itu adalah sesuatu yang sulit didapatkan oleh wisatawan dengan 

berbagai karakter yang berbeda-beda. Wisatawan yang melakukan aktivitas yang 

ada di tempat wisata akan mengalami pengalaman yang subjektif, sebagian dari 
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mereka yang memang menyukai aktivitas tersebut dapat merasakan kebahagiaan. 

Hal itu meningkat karena rangsangan dan emosi positif individu tersebut.Jika 

dikaitkan dengan hubungan internasional, kebahagiaan adalah kunci bagaimana 

masyarakat dengan mudahnya berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa personal happiness merupakan fokus dalam pariwisata yang 

pada saat ini menjadi fenomena di dalam maupun luar negeri.Hal ini dapat dibentuk 

melalui self-expressiveness yang dimiliki oleh pengunjung sehingga perusahaan 

dapat menentukan strategi untuk meningkatkan personal happiness yang dirasakan 

pengunjung. 

David G. Taylor, et.al (2012) menyatakan bahwa “Self-expressiveness 

isdefined as the extent to which consumers perceive that aneWOM message 

supports and enacts their self-concept andwill be recognized publicly as such”. 

Self-expressiveness didefinisikan sebagai cakupan perasaan yang diterima oleh 

konsumen yang diakibatkan oleh pesan eWOM dan menjadikan konsep diri mereka 

secara terbuka.Mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Huta dan Ryan 

dalam Michael Bosnjak, et.al (2016)“Because selfexpressiveactivities have 

positive, enduring impacts on lifesatisfaction and positive affect”.Artinya karena 

aktifitas diri sendiri mempunyai efek positif, sehingga berdampak pada kepuasan 

hidup dan afeksi positif.Dapat dikatakan bahwa self-expressiveness memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan konsumen.Self-expressiveness of an activity 

contributes to eudaimonia, subjective well-being, and personal happiness 

(Waterman 1993; Waterman, Schwartz, and Conti 2008).Dari pernyataan ini 

dikatakan bahwa Self-Expressiveness juga memiliki pengaruh terhadap 

kesenangan, kesejahteriaandan kebahagiaan pribadi. “Furthermore, we posit that a 

tourist’s self-expressiveness in a sport activity has a positive influence on his or her 

experience of personal happiness (or subjective well-being)”. (Michael Bosnjak, 

et.al, 2016). Selanjutnya, kami menyatakan bahwa self-expressiveness wisatawan 

dalam aktifitas olahraga mempunyai pengaruh positif terhadap pengalaman 

wisatawan dalam kesenangannya. 

Strategi untuk menarik wisatawan yang telah dilakukan oleh perusahaan 

wisata The Jhon’s Cianjur Aquatic Resortadalah membuat website agar lebih 

mudah untuk mencari informasi mengenai The Jhon’s Cianjur Aquatic Resortyang 
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didalamnya juga terdapat paket wisata yang disediakan oleh perusahaan.Strategi 

lainnya yang dilakukan perusahaan adalah mengadakan fasilitas-fasilitas yang 

mendukung bagi kebutuhan wisatawan seperti penginapan, restoran, hiburan musik, 

waterslide, atraksi wisata olahraga lainnya selain wisata olahraga air dan 

pemandangan yang menarik.Dari survei yang penulis lakukan di The Jhon’s Cianjur 

Aquatic Resort, strategi yang baru dilakukan oleh The Jhon’s Cianjur Aquatic 

Resortdalam meningkatkan kesenangan pengunjung di tahun 2017 adalah 

merenovasi wahana dan fasilitas yang ada di waterboom dengan cara merubah 

warna display menjadi lebih full colour dan menyediakan billyard guna melayani 

pengunjung yang apabila bosan menunggu keluarga atau teman yang sedang 

menikmati olahraga bermain air di waterboom itu sendiri. Selain itu, The Jhon’s 

Cianjur Aquatic Resortmenyediakan terapi ikan di dekat waterboom agar setiap 

pengunjung bisa melakukan terapi untuk kesehatan. Adapun wahana yang baru-

baru ini selalu menjadi favorit adalah dragon slide dimana wahana ini seperti 

waterslide namun memang lebih dapat memancing adrenalin pengunjung dengan 

bentukan slide yang seperti naga. 

Dimensi dari self-expressiveness menurut Deci andRyan (2008); Ryan, 

Huta, and Deci (2008); Waterman (1993) ialah perceived difficulty, perceived 

effort, perceived importance, dan perceived self-realization potential. Keempat 

dimensi ini dapat digunakan untuk mengukur Personal Happiness yang dirasakan 

oleh konsumen. Perceived difficulty dilakukan dengan menciptakan aktivitas yang 

dapat memberikan kesan sulit namun ketika konsumen merasakannya akan ada 

kebahagiaan tersendiri diimplementasikan dengan adanya dragon slide sebagai 

wahana yang memicu adrenalin. Perceived effort dilakukan dengan memberikan 

perasaan berkorban dalam melakukan aktivitas yang ada ditempat wisata, 

diimplementasikan dengan bagaimana pengunjung bersedia datang dan rela 

membayar tiket yang lebih mahal dibandingkan waterboom lainnya di Cianjur 

walaupun dengan akses yang belum memadai. Perceived importance dilakukan 

dengan memberikan perasaan bahwa berolahraga adalah hal yang sangat penting 

untuk kesehatan yang diimplementasikan oleh perusahaan dengan adanya program 

pelatihan berenang gratis sekali dalam seminggu pada hari Jum’at pagi sekitar 

pukul 08.00 WIB selama 2 jam untuk pengunjung yang berusia dalam rentang tujuh 
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sampai delapan belas tahun. Dan perceived self-realization potential dilakukan 

dengan memberikan perasaan bahwa seseorang yang melakukan hal itu menyadari 

bahwa mereka memiliki potensi dalam aktivitas tersebut dalam hal ini berenang 

sehingga perusahaan mengimplementasikan dengan menyediakan suatu kontes 

dalam kurun waktu tiga bulan satu kali demi mengapresiasi minat dan potensi 

pengunjung yang memiliki kemampuan berenang dengan tingkatan dewasa dan 

anak. Hal ini akan memicu terciptanya personal happiness bagi partisipan. 

Latar belakang yang penulis paparkan di atas membuat penulis merasa perlu 

untuk meneliti apakah Self-Expressiveness benar-benar dapat mempengaruhi 

Personal Happiness dari konsumen suatu perusahaan wisata D’Jhons Acuatic 

Resort. Penulis memilih self-expressiveness dan personal happiness sebagai 

variabel penelitian ini karena masalah personal happiness itu sendiri penting bagi 

pengunjung. Sebagai penyedia wisata, kita harus mempertimbangkan kebahagiaan 

pengunjung. Kebanyakan tempat wisata tidak terlalu mempedulikan kebahagiaan 

pengunjung, mereka lebih memfokuskan pada target pencapaian pendapatan dan 

promosi untuk meningkatkan kunjungan, hal ini terjadi di The Jhon’s Cianjur 

Aquatic Resort yang memang belum terlalu memperhatikan penilaian pelanggan. 

Sedangkan untuk strateginya sendiri terkadang tidak terlau diperhatikan. 

Kebahagiaan pengunjung adalah salah satu aspek yang dapat meningkatkan 

kunjungan, maka penulis memilih variabel ini agar bisa diaplikasikan di The Jhon’s 

Cianjur Aquatic Resort. Oleh karena itu penulis memberikan penelitian ini judul 

yaitu “Pengaruh Self-Expressiveness terhadap Personal Happiness” (Survei 

terhadap wisatawan D’Jhon Acuatic Resort). 

1.2.Rumusan Masalah 

Untuk menentukan solusi yang tepat dalam suatu permasalahan, maka 

terlebih dahulu permasalahan tersebut dianalisis dan disusun ke dalam bentuk 

formulasi yang sistematis.Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gambaran Self Expressiveness di The Jhon’s Cianjur Aquatic 

Resort. 

2. Bagaimana gambaran Personal Happiness di The Jhon’s Cianjur Aquatic 

Resort. 
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3. Bagaimana pengaruh Self Expressiveness terhadap Personal Happinessdi 

The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh temuan mengenai 

: 

1. Untuk memperoleh bagaimana gambaran Self Expressiveness di The Jhon’s 

Cianjur Aquatic Resort. 

2. Untuk memperoleh bagaimana gambaran Personal Happiness di  The 

Jhon’s Cianjur Aquatic Resort. 

3. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh Self Expressivenessterhadap 

Personal Happinessdi The Jhon’s Cianjur Aquatic Resort. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang 

diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh 

pengetahuan empirik mengenai pemasaran pariwisata olahraga bagi 

penulis.Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, 

penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi 

untuk meningkatkan kinerja pemasaran yang efektif. 

2. Manfaat Akademis 

Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya 

pengembangan Ilmu Pariwisata, dan berguna juga untuk menjadi referensi 

bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang pemasaran pariwisata 

khususnya pengaruh Self Expressivenessterhadap Personal Happiness. 


