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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang 

menghasilkan devisa yang sangat besar bagi negara-negara di dunia. 

Saat ini pariwisata telah menjadi pilar pembangunan sosial dan ekonomi 

dunia, dan telah menjadi salah satu pilar utama di dalam perdagangan 

Internasional. Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank 

Dunia, United Nation World Tourism Organization (UNWTO) telah 

mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial ekonomi 

(A’inun et al, 2015:341). Di Indonesia sendiri sektor pariwisata telah 

berkembang pesat menjadi salah satu sektor yang memiliki prospek 

yang cerah dikemudian hari bagi pembangunan nasional dan ekonomi 

negara ini (Rani, 2014:413). Menteri Pariwisata Arief Yahya, seperti 

yang dilansir dari www.kompas.com menyatakan sektor Pariwisata di 

Indonesia kini sudah menjadi sektor penyumbang terbesar kedua di 

Indonesia, dan diperkirakan akan menjadi sektor terbesar pertama dalam 

penyumbangan devisa pada 2019.  

Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan wisata utama 

di wilayah Jawa Barat bagi wisatawan dari wilayah sekitarnya maupun 

dari mancanegara. Fakta tersebut tidak mengherankan sebab Bandung 

merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat sekaligus kota metropolitan. 

Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota 

terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut 

jumlah penduduk. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Jawa Barat Drs. Nung Sobari, MM yang dilansir oleh situs 

www.cnnindonesia.com mengatakan bahwa Bandung masuk urutan 

kelima se-Asia Pasifik dan urutan ke-21 di dunia terkait pariwisata. Kota 

yang memiliki predikat Parijs van Java oleh warga Eropa yang 

bermukim di Indonesia semenjak zaman kolonial Belanda ini sangat 

terkenal dengan beberapa jenis wisatanya seperti wisata belanja, fashion 

dan kuliner bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. 

Bandung pula merupakan salah satu kota tujuan utama bagi wisatawan 

untuk menikmati beberapa daya tarik tempat wisata yang menarik baik 

berupa wisata budaya, edukasi, religi, olahraga, alam, MICE (Meeting, 
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Incentive, Conference/Convention and Exihibition), dan juga wisata 

sejarah. 

 

TABEL 1.1 

JUMLAH WISATAWAN DI KOTA BANDUNG 

Tahun 

Wisatawan 

Total 

  

Mancanegara Domestik   

    

2012 176.855 5.080.584 5.257.439 

2013 176.432 5.388.292 5.564.724 

2014 180.143 5.627.421 5.807.564 

2015 183.932 5.877.162 6.061.094 

2016 173.036 4.827.589 5.000.625 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2018 

Menurut data rekapitalusi kunjungan wisatawan yang datang 

ke kota Bandung yang dapat dilihat pada Tabel 1.1, Bandung selalu 

ramai didatangi oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun 

mancanegara. Jumlah wisatawan yang tidak sedikit dari tahun ke tahun 

menunjukkan bahwa semakin populerya Bandung dan semakin 

tingginya minat turis untuk mengunjungi Kota Bandung. Hal tersebut 

bisa disebabkan oleh semakin banyak daya tarik wisata di Kota Bandung 

saat ini. Walaupun pada tahun 2016 jumlah kunjungan mengalami 

sedikit penurunan namun jumlah tersebut masih terbilang cukup banyak 

jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan Jawa Barat yang 

mencapai angka 45 juta jiwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini. 

Tak dapat dipungkiri, kepopuleran Kota Bandung saat ini juga 

tidak terlepas dari sejarah masa lalunya. Banyaknya kejadian bersejarah 

penting di masa lalu yang pernah terjadi di kota ini membuat Bandung 

juga populer dengan wisata sejarahnya. Berbagai peninggalan seperti 

gedung-gedung bersejarah, peralatan bersejarah, budaya, peninggalan 

fosil dari masa lampau merupakan warisan sejarah yang dapat menjadi 

daya tarik untuk wisata sejarah di Kota Bandung. Melalui warisan dan 

cerita sejarah kita dapat mengetahui perkembangan suatu bangsa. 
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Perkembangan industri daya tarik wisata sejarah atau budaya 

sudah berkembang sangat pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan 

semakin banyaknya dibangun museum di berbagai negara maupun di 

Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, museum tidak hanya 

digunakan sebagai bangunan untuk menyimpan benda-benda 

peninggalan namun museum dapat menjadi sebuah daya tarik wisata 

yang memiliki nilai sejarah. Selama sepuluh tahun terakhir produk 

wisata budaya dan sejarah memberikan kontribusi yang besar terhadap 

tingkat jumlah kunjungan wisatawan (Utama, 2016). Salah satu tujuan 

wisatawan dalam mengunjungi museum adalah untuk mendapatkan 

pengalaman akan ilmu pengetahuan.  

TABEL 1.2 

DAFTAR MUSEUM BERSEJARAH DI KOTA BANDUNG 

No Kategori Alamat 

   

1 Museum Konferensi Asia Afrika Jalan Asia Afrika No.65 

2 Museum Gedung Sate Jalan Dipenogoro No.22 

3 Museum Pos Indonesia Jalan Cilaki No.73 

4 Museum Geologi Jalan Dipenogoro No.57 

5 Museum Mandala Wangsit Jalan Lembong No.38 

6 Museum Pendidikan Nasional Jalan Dr.Setiabudi No.229 

7 Museum Kota Bandung Jalan Aceh No.47 

8 Museum Sri Baduga Jalan BKR No.185 

   

 Sumber : Pengolahan Data,2018  

Di kota Bandung sendiri daya tarik wisata sejarah dan budaya 

didukung dengan adanya berbagai museum yang memiliki nilai edukasi 

tinggi dan mampu memberikan pengetahuan melalui arsitektur 

bangunan maupun benda koleksi yang memiliki cerita sejarah tersendiri 

sehingga dapat memberikan pengalaman bagi wisatawan. Tabel 1.2 

diatas menunjukkan bahwa Bandung memiliki potensi wisata sejarah 

yang beragam, salah satunya adalah Museum Pos Indonesia. Museum 

ini merupakan salah satu museum di Kota Bandung yang memiliki 

potensi besar untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata sejarah. Adapun 

produk yang menjadi daya tarik sejarah museum Pos Indonesia yaitu 

sejarah mengenai serba-serbi dunia perposan dari masa lampau, seperti 
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berbagai seri prangko, kartu pos, alat pengantar surat, dan bermacam 

alat penunjang pengiriman surat atau paket lainnya. Gedung kuno 

bernuansa art deco perpaduan arsitektur Eropa dan Timur yang 

digunakan museum ini menambah kekhasan budaya sejarah yang kental 

untuk dinikmati wisatawan. 

Meskipun merupakan museum non-profit, namun museum 

ini memiliki tujuan untuk mengembangkan sejarah sebagai daya tarik 

wisata yang unggul dan untuk mengedukasi masyarakat yang 

berkunjung agar dapat mengenal sejarah maupun produk-produk dalam 

dunia perposan di Indonesia yang dikelola oleh PT Pos Indonesia 

maupun sejarah dunia pos internasional. Museum ini juga merupakan 

bentuk layanan masyarakat yang diberikan PT Pos Indonesia agar 

masyarakat mengetahui seluk beluk perusahaan, dan apa yang telah 

dihasilkan perusahaan. 

Melihat pentingnya eksistensi museum ini bagi 

pengembangan daya tarik sejarah khusunya sejarah dunia pos, maka 

pengelola museum berusaha meningkatkan kinerja salah satunya adalah 

kinerja pemasaran untuk mengkomunikasikan aktivitas museum serta 

membangun hubungan jangka panjang dengan wisatawan, disamping itu 

dapat meningkatkan kepuasan wisatawan yang juga dapat berdampak 

pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Berikut ini disajikan 

dan mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke Museum Pos Indonesia. 

TABEL 1.3 

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE MUSEUM POS 

INDONESIA 

Sumber : Pengelola Museum Pos Indonesia, 2018 
Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat pada tahun 2016 mengalami 

penurunan menjadi 48.703 wisatawan dari sebelumnya 53.334 

wisatawan pada tahun 2015, dan pada tahun 2017 semakin menurun 

menjadi 46.957 wisatawan. Penurunan tingkat kunjungan ini dapat 

terjadi akibat beberapa faktor. Untuk mengetahui faktor tersebut peneliti 

No. Tahun Jumlah Kunjungan 

1. 2014 45.329 

2. 2015 53.334 

3. 2016 48.703 

4. 2017 46.957 
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melakukan pra penelitian terhadap 100 wisatawan yang berkunjung ke 

Museum Pos Indonesia, dengan cara menyebar angket dan juga 

mewawancarai wisatawan yang berkunjung ke Museum Pos Indonesia. 

Dari hasil pra-penelitian tersebut, ditemukan bahwa salah 

satu penyebab turunnya kunjungan wisatawan adalah kurangnya 

wisatawan yang merasa puas terhadap Museum Pos Indonesia. Dapat 

dilihat dari Gambar 1.1 ini terlihat hasil pra penelitian sebagai berikut. 

 
 GAMBAR 1.1 

HASIL PRA PENELITIAN MENGENAI TOURIST 

SATISFACTION DI MUSEUM POS INDONESIA 

 Berdasarkan Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa 

wisatawan yang berkunjung ke Museum Pos Indonesia masih banyak 

yang belum puas terhadap pelayanan yang diberikan. Beberapa 

wisatawan yang menyebutkan hal-hal fisik seperti penataan objek, dan 

perawatan perlengkapan yang kurang mejadi sumber dari ketidakpuasan 

tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui hasil persentase yang 

menunjukkan bahwa hanya 39 % yang puas sedangkan sisanya sebanyak 

61% wisatawan merasa tidak puas. Hal yang sama juga ditemukan pada 

beberapa hasil ulasan pengunjung dari website Tripadvisor dan Google 

Review yang dapat dilihat di Gambar 1. 2 berikut. 

 

TABEL 1.4 

HASIL ULASAN PENGUNJUNG MUSEUM POS 

INDONESIA MELALUI WEBSITE TRIPADVISOR & 

GOOGLE REVIEW 

Nama 

Pengunjung 

Simpulan Ulasan Sumber 

Pelelady 

(23 Maret 2017) 

Beberapa tempat perangko dan laci 

sudah sulit digeser. Seharusnya lebih 

dirawat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tripadvisor 

Raffendie 

(28 November 

Bangunan perlu direnovasi, terutama di 

bagian ventilasi, karena udara didalam 

Tripadvisor 
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 Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 
Menurut hasil beberapa ulasan pengunjung di Tripadvisor dan 

Google Review tersebut, ketidakpuasan ini disebabkan oleh masalah-

masalah physicalpenerangan, udara, hingga papan petunjuk yang 

membuat wisatawan merasa kurang nyaman dan puas saat berkunjung 

ke Museum Pos Indonesia. Hasil pra penelitian dan review pengunjung 

dalam hal kepuasan pengunjung yang cukup rendah ini menjadi 

hambatan dan kendala bagi Museum Pos Indonesia. Sebab dampak yang 

timbul dari permasalahan wisawatan yang tidak puas adalah semakin 

sedikitnya wisatawan yang mengunjungi Museum Pos Indonesia hingga 

berpengaruh terhadap kurangnya kepercayaan wisatawan terhadap 

kualitas jasa maupun produk yang dimiliki museum dan berdampak 

pada jumlah kunjungan serta citra museum dibenak wisatawan. 

Tourist satisfaction merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan daya tarik wisata 

khusunya museum. Hal ini didukung dengan pernyataan Prebensen dan 

2014) sedikit pengap 

Roswita A. 

(8 Mei 2017) 

Sebenarrnya museum ini sangat bagus, 

karena koleksinya yang lumayan 

lengkap, namun sayangnya saya merasa 

agak bingung karena tidak ada guide dan 

atau  brosur untuk pedoman. Seandainya 

ada saat itu, tentu kami bisa 

mendapatkan manfaat yang lebih banyak 

lagi. 

Tripadvisor 

Budi Hendayana 

(8 Desember 

2017) 

Tak banyak orang yang tahu ada 

museum disini. Kurang sosialisasi 

Google 

Review 

Nadhifa Tri 

(20 Desember 

2017) 

Sangat menambah wawasan, akan tetapi 

yang mesti digarisbawahi bahwa sarana 

multimedia untuk penjelasan koleksi 

nampak belum aktif dengan baik. Ini 

sungguh fatal karena fungsi dan 

sejarahnya tidak dicantumkan dikoleksi 

sehingga membuat bingung. 

Google 

Review 

Adi Rahman 

(11 November 

2017)  

Kondisi ruang museum agak lembab dan 

kurang penerapan teknologi. 

Google 

Review 
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Xie (2017) yang menyatakan kepuasan adalah faktor yang penting di 

dalam industri pelayanan khususnya di industri pariwisata yang sedang 

berkembang pesat. Pada konsep pariwisata sendiri untuk menghasilkan 

sebuah kepuasan wisatawan sangatlah kompleks, secara umum para 

peneliti telah setuju bahwa tourist satisfaction adalah hasil dari 

perbandingan dari harapan wisatawan dengan apa yang dirasakan, 

dengan demikian kepuasan menjadi indikator yang penting untuk 

melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Meningkatkan tourist 

satisfaction membutuhkan kontribusi dari berbagai variabel-variabel 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen itu sendiri (Della Corte et al, 

2015) salah satunya adalah physical evidence (Jacobus, 2017:7). 

Sejumlah riset menunjukkan bahwa physical evidence dapat 

mempengaruhi pilihan pelanggan, ekspektasi pelanggan, kepuasan 

pelanggan, dan perilaku lainnya. (Tjiptono, 2014:155). Physical 

evidence yang baik tentu dapat membuat citra yang baik pula dibenak 

wisatawan dan berdampak pada kepuasan wisatawan. (Zeithaml et al, 

2017:283). Zeithaml et al (2017) menjelaskan ada tiga dimensi dari 

physical evidence yaitu facililty exterior, facility interior, dan other 

tangibles.  

Sejalan dengan penjelasan tersebut, pihak pengelola Museum 

Pos Indonesia sendiri kini sudah mulai melakukan perubahan terhadap 

elemen pada dimensi-dimensi physical evidence tersebut. Facility 

exterior yaitu fasilitas eksterior diluar museum, pengimplementasian 

terbaru pada museum ini yaitu telah membuat papan petunjuk (sign) 

baru pada jalan di luar gedung untuk mempermudah wisatawan yang 

berkunjung, dan memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar dapat 

memberikan kesan yang baik pada wisatawan yang membawa 

kendaraan. Pada dimensi facility interior yaitu fasilitas dalam gedung 

museum, pengimplementasian terbarunya dengan menambah sarana 

interpretasi digital pada beberapa titik di dalam ruang pamer yang 

bertujuan untuk mempermudah wisatawan untuk menambah wawasan 

mengenai benda koleksi, mengganti beberapa perlengkapan pada ruang 

pamer yang kurang berfungsi dengan baik, dan menata ulang beberapa 

tampilan layout pada ruang pamer agar tidak terlalu sempit. Sedangkan 

pada dimensi other tangible yaitu fasilitas pendukung, kini 

diimplementasikan museum dengan menambah jumlah brosur pada 

pintu masuk dan juga menambah konten denah pada brosur untuk 

menunjang sarana interpetasi kepada wisatawan saat berkunjung. 

Berdasarkan uraian dan analisis fanomena tersebut perlu 

diketahui seberapa jauh pengaruh implementasi physical evidence 

terhadap kepuasan pengunjung. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PHYSICAL 

EVIDENCE TERHADAP TOURIST SATISFACTION DI MUSEUM 

POS INDONESIA”. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran physical evidence di Museum Pos 

Indonesia? 

2. Bagaimana tourist satisfaction di Museum Pos Indonesia ? 

3. Beapa besar Pengaruh Physical Evidence Terhadap Tourist 

Satisfaction di Museum Pos Indonesia? 

1.3   Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh temuan mengenai physical evidence di 

Museum Pos Indonesia. 

2. Untuk memperoleh temuan mengenai tourist satisfaction di 

Museum Pos Indonesia. 

3. Untuk memperoleh temuan mengenai seberapa besar Pengaruh 

physical evidence terhadap tourist satisfaction di Museum Pos 

Indonesia. 

1.4    Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dalam upaya mengembangkan ilmu 

manajemen pemasaran pariwisata yang sejalan dengan bidang 

konsentrasi destinasi, khususnya pemasaran destinasi yang 

mengkaji hal physical evidence dan customer satisfaction. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi 

masukan kepada pengelola Museum Pos Indonesia untuk 

memperhatikan  physical evidence tempat wisatanya dan 

memperhatikan kepuasan pengunjung. Dengan adanya 

pemahaman terhadap physical evidence diharapkan dapat 

membantu untuk meningkatkan tourist experience yang 

berkunjung ke Museum Pos Indonesia. 

 

 


