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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan 

berpenduduk terbanyak ke 4 di dunia. Kekayaan alam dan budaya 

merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam 

Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di 

antaranya tidak dihuni, Tempat-tempat wisata  di Indonesia didukung 

dengan warisan budaya yang kaya serta mencerminkan sejarah dan 

keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah 

yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut. terdapat beberapa lokasi 

di Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam 

daftar Situs Warisan Dunia. Sementara itu, empat wakil lain juga 

ditetapkan UNESCO dalam Daftar Representatif  Budaya benda 

Warisan Manusia yaitu wayang, keris, batik dan angklung. (Sumber : 

https://id.wikipedia.org) 

Pariwisata di bagi menjadi beberapa jenis, Spillanne membagi 

pariwisata menjadi 6 jenis yaitu pariwisata untuk menikmati perjalanan, 

pariwisata untuk rekreasi, pariwisata untuk kebudayaan, pariwisata 

untuk olahraga, parwisata untuk urusan usaha dagang, pariwisata untuk 

berkonvensi. Kegiatan olahraga merupakan sebuah kegiatan yang dapat 

menarik banyak orang datang kesuatu tempat untuk menyaksikan 
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pertandingan olahraga maupun berpartisipasi dalam kegiatan olahraga 

atau melakukan kegiatan olahraga hanya sekedar untuk bersenang-

senang, serta fans olahrga dinilai sebagai fans yang memiliki loyalitas 

yang tinggi, seorang fans yang loyal akan pergi kemanapun untuk 

menyaksikan tim favorite mereka bertanding, dengan hal tersebut 

olahraga dan pariwisata merupakan dua disiplin ilmu yang dapat 

dipadukan sehingga memiliki kekuatan dan efek ganda bagi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu 

olahraga pariwisata saat ini mendapat perhatian besar baik dari pihak 

pemerintah, swasta, industri olahraga, industri pariwisata, akademisi 

maupun masyarakat luas. Sport Tourism atau Pariwisata untuk olahraga 

merupakan paradigma baru dalam pengembangan pariwisata dan 

olahraga di Indonesia. (Sumber : 

https://fersyhana.wordpress.com/2011/12/22/45/)  

Pariwisata olahraga mampu menunjukkan potensinya sebagai 

sesuatu yang menarik, sehingga dapat menciptakan sebuah atraksi 

wisata yang dapat menjadikan multicultural tourism. Agar suatu daerah 

tujuan wisata mempunyai daya tarik maka suatu DTW juga harus 

mempunyai beberapa syarat yang harus dimiliki yaitu adanya sesuatu 

yang dapat di lihat, adanya suatu aktifitas yang akan di lakukan, adanya 

sesuatu yang dapat di beli. Pariwisata olahraga tidak hanya berperan 

sebagai sebagai pariwisata minat khusus, dalam pariwisata olahraga 

(Sport Tourism) terdapat three related tourism domains yaitu hallmark 

https://fersyhana.wordpress.com/2011/12/22/45/
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events seperti kompetisi kejuaraan nasional, atau internasional sport 

mega-event Olympic game. outdoor recreation (adventure tourism) 

kegiatan rekreasi yang terjadi dalam pengaturan alam, dan pariwisata 

yang berhubungan dengan  health and fitness (Hall, 1992). 

Pengamat pariwisata Asia Steve White mengatakan bahwa 

adventure tourism atau wisata petualangan sangat ideal dikembangkan 

di Indonesia karena cocok dengan kondisi dan potensi kekayaan alam 

dan budaya di Indonesia (www.republika.co.id). Di Indonesia sendiri 

terdapat beberapa daerah yang menjadi destinasi adventure tourism 

seperti Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, berbagai taman nasional 

yang tersebar di beberapa wilayah di indonesia, pantai-pantai di Bali, 

Lombok, Raja Ampat, Sumatera, Pulau Jawa dan destinasi destinasi lain 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mengembangkan 

adventure tourism dengan berbagai aktivitas seperti hiking, surfing, 

diving, body rafting dan aktifitas adventure tourism lainnya.  

Provinsi Jawa Barat menjadi destinasi wisata paling banyak 

dikunjungi wisatawan nusantara (wisnus) sepanjang tahun 2016. 

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata, pergerakan wisnus ke 

Jawa Barat hingga bulan November tahun 2016 sebanyak 78.036.327 

kunjungan. Jawa Barat memiliki atraksi dan amenitas wisata yang 

lengkap. Mulai dari alam, budaya, kuliner, shopping dan wisata 

buatannya, wisata bahari seperti pantai-pantai di Jawa Barat yang juga 

menarik banyak wisatawan (travel.kompas.com). Sebagian besar 



4 
 

Aditya Prasatya, 2018 

PENGARUH EMOTIONAL EXPERIENCE TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION 
DI GREEN CANYON 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

wilayah Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan laut sehingga memiliki 

garis pantai cukup panjang yaitu 755,83 Km. Karena itulah Jawa Barat 

menawarkan banyak pilihan pantai wisata, Pilihan destinasi pantai 

wisata ini hampir ada di semua kabupaten di wilayah Jawa Barat. 

Setidaknya ada 34 pantai wisata yang bisa dikunjungi di seluruh wilayah 

Provinsi Jawa Barat. Pantai-pantai di Jawa Barat memiliki keindahan 

tersendiri yang tidak banyak terdapat di pantai-pantai lainnya di 

Indonesia. Jawa Barat memiliki 5 pantai terindah yaitu pantai 

Pangandaran, Sayang Heulang, Tirtamaya, Santolo, Pelabuhan Ratu. 

Salah satu pantai terindah di Jawa Barat adalah Pantai 

Pangandaran, Pantai Pangandaran terletak di Desa Pananjung, 

Kecamatan Pangandaran, sekitar 92 km dari Kota Ciamis ke arah  

Selatan. Pangandaran memiliki pasir yang halus dan air lautnya yang 

bersih. Dengan karakteristik pantainya yang landai serta air yang jernih 

serta jarak antara pasang dan surut relatif lama, memungkinkan para 

pengunjung  untuk bisa berenang dengan aman. Berlatar belakang Cagar 

Alam Pananjung yang kaya akan flora dan fauna, Pantai Pangandara 

memberikan kesempatan unik untuk melihat terbit dan terbenamnya 

matahari dari satu tempat yang sama. Selain itu, Pantai Pangandaran  

juga memiliki alternatif berupa atraksi pantai yang sangat 

menyenangkan, seperti wind surfing, scuba diving, snorkeling, 

berperahu menyeberang ke Pasir Putih, dan juga salah satu atraksi 
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wisata yang menjadi favorite di kawasan wisata pangandaran adalah 

Body Rafting yang terdapat di Green Canyon.  

Body rafting merupakan kegiatan menyeimbangkan tubuh di 

permukaan air dengan teknik mengambang ataupun mengapung. Selain 

itu body rafting juga bisa diartikan sebagai olahraga dengan mengikuti 

arus sungai ataupun juga bisa dengan melawan dari arus sungai tersebut. 

Di Indonesia body rafting itu sendiri sudah tidak asing karena beberapa 

tahun belakangan olahraga ini semakin diminati oleh para wisatawan 

khusunya generasi muda. Hal ini didukung oleh banyaknya provider-

provider yang menyediakan sarana dan prasarana body rafting, Di 

Indonesia terdapat beberapa daerah yang memiliki spot body rafting 

salah satunya di Jawa Barat. Berikut merupakan tempat body rafting di 

Jawa Barat yang tersebar dibeberapa daerah, seperti yang disajikan 

dalam Tabel 1.1. 

TABEL 1.1 

BODY RAFTING DI JAWA BARAT 

NO NAMA OBJEK ALAMAT 

1. Citumang 

Komplek Objek Wisata Citumang, 

Parigi, Bojong, Parigi, 

Pangandaran, Jawa Barat 46395 

2. Green Canyon 

Jl. Raya Cijulang - Green Canyon, 

Kertayasa, Cijulang, Pangandaran, 

Jawa Barat 46394 

3 Santirah 

Selasari, Parigi, RT.01/RW.08, 

Selasari, Parigi, Pangandaran, 

Jawa Barat 46393 

Sumber:http://travel.grivy.com/ 
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Tabel 1.1 diatas menunjukan tempat-tempat body rafting yang 

terdapat di kawasan wisata Pangandaran. Salah satu tempat body rafting 

yang banyak diminati terdapat di daerah Cijulang Pangandaran yang 

disebut dengan nama Green Canyon. Green Canyon atau lebih dikenal 

sebagai Cukang Taneuh oleh warga sekitar, berlokasi di Desa Kertayasa, 

Kecamatan Cijulang, Kabupaten Ciamis. Kurang lebih 31 km dari Kota 

Pangandaran. Asal muasal nama Green Canyon merupakan sebuah daya 

tarik wisata alam berbasiskan kepada sungai yang terletak di desa 

Kertayasa kecamatan Cijulang, dengan aktivitas utama yaitu, body 

Rafting dan juga berperahu. Aliran sungai di Green Canyon memiliki 

debit air yang cenderung stabil ketika musim kemarau tidak mengalami 

penurunan yang sangat drastis sehingga masih dapat digunakan untuk 

kegiatan pariwisata. Sarana dan fasilitas wisata yang tersedia di Green 

Canyon yaitu akomodasi berupa pondok wisata. Kemudian untuk 

fasilitas makan minum tersedia rumah makan dan warung-warung. 

Selain itu terdapat toilet umum serta penyewaan peralatan untuk 

menunjang aktivitas wisatawan, seperti papan surfing, body board, ban, 

serta penyedia jasa body rafting. Akses menuju ke Green Canyon pun 

sangat mudah bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi 

maupun umum. Berikut merupakan data jumlah kunjungan wisatawan 

ke Green Canyon pada tahun 2013-2016 yang disajikan dalam Tabel 

1.2. 

TABEL 1.2 
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DATA KUNJUNGAN WISATAWAN INDIVIDU GREEN 

CANYON 2014-2017 

Tahun Wisnus 

2014 232.775 

2015 301.670 

2016 219.605 

2017 181.240 

Sumber : Dinas Pariwisata Pangandaran, 2017 

Pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan 

dibanding tahun 2013 yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan 

terendah selama 5 tahun terakhir yaitu sebanyak 155.466 pengunjung, 

pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 68.895 orang 

pengunjung sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 

82.065 orang pengunjung, lalu pada 2017 jumlah pengunjung kembali 

berkurang sebanyak 38.365 orang pengunjung. Penurunan tingkat 

kunjungan ini tidak bisa dianggap hal kecil karena dapat berdampak 

besar jika dibiarkan.  

Menurunnya tingkat kunjungan di Green Canyon disebabkan 

oleh beberapa hal diantaranya yang paling utama adalah kurangnya 

keinginan partisipan untuk berperilaku atau biasa disebut behavioral 

intention, dimana behavioral Intention merupakan suatu sikap yang 

ditunjukan oleh konsumen saat merasakan atau pun menikmati sesuatu 

seperti layanan, keindahan disuatu objek dan menghasilkan dampak 

yang positif bagi objek tersebut contohya seperti terlaksananya word of 

mouth, dan juga niat untuk mengunjuni kembali objek tersebut. Oleh 



8 
 

Aditya Prasatya, 2018 

PENGARUH EMOTIONAL EXPERIENCE TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION 
DI GREEN CANYON 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

karena itu dilakukan pra penelitian guna mengetahui bagaimana 

Behavioral Intention di Green Canyon. Pra penelitian dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner kepada 30 partisipan Green Canyon. Dari hasil 

pra penelitian yang dilakukan didapatkan hasil yang disajikan dalam 

Gambar 1.1 : 

 
GAMBAR 1.1 

HASIL PRA PENELITIAN BEHAVIORAL INTENTION DI 

GREEN CANYON 

Berdasarkan hasil pra penelitian diatas diketahui bahwa dari 30 

partisipan terdapat 13 partisipan atau sebanyak 43% yang bersedia untuk 

merekomendasikan  Body Rafting di Green Canyon dan 17 partisipan 

atau sebanyak 57%  yang tidak bersedia untuk merekomendasikan 

Green Canyon dengan alasan , lalu 40% dari partisipan memiliki 

keinginan berkunjung kembali untuk melakukan Body Rafting di  Green 
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Canyon, dan 60% partisipan tidak bersedia melakukan hal tersebut, Jika 

masalah ini tidak teratasi dan terus-menerus dibiarkan maka akan 

mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan secara terus menerus yang 

menyebabkan turunnya pendapatan bagi objek dan karena tidak 

memiliki sumber pendapatan maka objek wisata tersebut bisa menjadi 

terbengkalai dan pada akhirnya ditutup. 

Sejauh ini, upaya-upaya atau strategi yang telah dilakukan yaitu 

promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk mempromosikan 

Green Canyon yaitu melalui brosur yang meliputi seluruh objek wisata 

yang berada di Pangandaran termasuk Green Canyon didalamnya, 

liputan-liputan berita dan acara di televisi mengenai objek wisata Green 

Canyon dan majalah. Lalu pihak pengelola juga terus melakukan 

perbaikan-perbaikan dari segi fasilitas, peralatan, termasuk dari segi 

safety atau keamanan. Namun ternyata strategi-strategi yang telah 

dilakukan oleh pihak pengelola Green Canyon tidaklah cukup untuk 

membuat para partisipan merasa puas, artinya pihak pengelola harus 

memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat membentuk kepuasan 

partisipan di Green Canyon.    

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengruhi behavioral 

intention, yaitu emotional experience, perceived overall image, dan 

satisfaction yang juga dapat mempengaruhi behavioral intention 

(Prayag, Hosany, Muskat & Chiappa, 2015), Dari faktor-faktor tersebut 

emotional experience merupakan faktor yang berperan penting dalam 
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pembentukan behavioral intention (Prayag, Hosany & Khaled, 2013) 

karena emosi berperan penting dalam pembentukan experience dimulai 

dari fase sebelum berwisata, emosi memainkan peran mendasar dalam 

motivasi wisata dan memilih destinasi, saat berwisata dan saat setelah 

selesai berwisata, dapat disimpulkan bahwa reaksi emosional wisatawan 

merupakan faktor penentu mendasar dari perilaku pasca konsumsi, jika 

konsumen merasakan pengalaman yang positif maka akan 

mempengaruhi satisfaction dan behavioral intention (Prayag, Hosany, & 

Khaled, 2013). 

Emotional experience terdiri dari joy, love dan positive 

surprise. Joy diimplementasikan di Green Canyon dengan track body 

rafting yang menantang karena adanya jeram jeram kecil diantara 

bebatuan yang membuat partisipan merasa tertantang, menciptakan fun 

games yang dapat mendukung kegiatan leisure seperti membuat 

kegiatan yang menyenangkan seperti lompat dari tebing yang tingginya 

mencapai 5 sampai 17 meter yang akan membuat partisipan merasa 

antusias. Love diimplementasikan dengan suasananya yang masih asri 

ditambah dengan adanya stalaktit dan stalakmit yang menambah kesan 

keindahan saat melakukan Body Rafting yang membuat para partisipan 

menyukai Body Rafting di Green Canyon. Positive surprise 

diimplementasikan dengan keunikan  track body rafting yaitu adanya air 

hujan abadi,  air yang keluar dari langit-langit gua yang ada di Green 
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Canyon Pangandaran, menyerupai air hujan dan belum pernah berhenti 

sampe sekarang. 

Berkaitan dengan uraian diatas, mengingat pentingnya 

emotional experience dalam menciptakan behavioral intention, maka 

dari itu penulis memutuskan untuk meneliti bagaimana pengaruh 

emotional experience dalam meningkatkan behavioral intention dengan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH EMOTIONAL EXPERIENCE 

TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION DI GREEN CANYON” 

(Survey Terhadap Partisipan Body Rafting Green Canyon).  

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana Gambaran Emotional Experience di Green Canyon. 

2. Bagaimana Gambaran Behavioral Intention di Green Canyon. 

3. Bagaimana Pengaruh Emotional Experience Terhadap 

Behavioral Intention di Green Canyon. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan mengenai : 

1. Bagaimana Gambaran Emotional Experience di Green Canyon 

2. Bagaimana Gambaran Behavioral Intention di  Green Canyon 

3. Bagaimana Pengaruh Emotional experience Terhadap 

Behavioral Intention di Green Canyon. 
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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 Emotional Experience terhadap Behavioral 

Intention. 

 


