
Habiburahman, 2020  
PENGARUH PERCEIVED RISK TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION ( SURVEI TERHADAP PARTISIPAN RAFTING 
DI EFDEE ADVENTURE ) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Prinsip pemasaran yang diakui secara umum adalah bahwa mempertahankan pelanggan 

lebih menguntungkan daripada memenangkan calon pelanggan baru (Anggia, Kristian, & 

Panjaitan, 2014; Gulla, Oroh, & Roring, 2015). Manajemen customer satisfaction masih 

dipandang sebagai biaya melakukan riset pemasaran daripada investasi dalam membangun 

hubungan jangka panjang. pengukuran customer satisfaction harus dilihat tidak hanya sebagai 

indikator kualitas layanan, tetapi juga sebagai faktor yang berdampak pada peningkatan kinerja 

bisnis (Kobylanski, Ph, State, & Allegheny, 2012). Customer satisfation harus menjadi 

indikator yang lebih mendasar dari kinerja perusahaan karena kaitannya dengan konsekuensi 

perilaku dan ekonomi yang bermanfaat bagi perusahaan (Anderson, Fornell, Rust, Anderson, 

& Rust, 1997). Customer satisfation penting untuk diperhatikan oleh pengelola obyek wisata 

agar dapat membantu menarik minat wisatawan dalam negeri maupun luar negeri sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Suyadi, 2016). 

Pariwisata adalah salah satu industri terbesar dan paling cepat berkembang secara global, 

dengan menjadi pemasukan yang besar bagi negara, pariwisata diharapkan dapat memainkan 

peran penting dalam mengembalikan stabilitas sosial ekonomi setelah pandemi covid 19.  

Covid 19 menyebakan lumpuhnya beberapa sektor seperti retail, food and baverage, 

transportasi, pariwisata dan lainya. Hampir sekitar 75% agen perjalanan telah menangguhkan 

tiket mereka untuk negara-negara Asia Tenggara yang akan diberangkatkan pada Februari dan 

Maret (Hoque, Shikha, Hasanat, & Arif, 2020). Terhambatnya pemasukan yang diterima oleh 

negara disebabkan oleh covid 19, pemerintah harus memikirkan cara untuk meningkatkan 

pemasukan negara dari sektor parwisata dalam kondisi pandemi ini, Pemulihan harus bertahap 

sejajar dengan pemulihan sektor lain, memerangi wabah dan mendapatkan kembali kinerja 

ekonomi. Pada saat yang sama, untuk memulihkan kerugian bisnis dan untuk membangun 

kembali citra positif dalam pola pikir para wisatawan, penting untuk memulai kampanye 

pemasaran dan promosi yang kuat baik secara lokal maupun internasional (Ranasinghe, 

Damunupola, Wijesundara, & Karunarathna, 2020). Bersama dengan promosi yang baik, 

pemerintah harus menyesun protokol standar kesehatan agar wisatawan merasa nyaman ketika 

berkunjung ke suatu destinasi yang membuat wisatawan merasa aman sehingga meningkatkan 

kepuasan wisatawan, Selain itu, penelitian penulis juga terhambat dan memakan waktu yang 

lama disebabkan oleh covid 19 dimana objek penelitian tertutup oleh adanya covid 19. 



2 

 

Habiburahman, 2020  
PENGARUH PERCEIVED RISK TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION ( SURVEI TERHADAP PARTISIPAN RAFTING 
DI EFDEE ADVENTURE ) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

Kozak dan Rimmington (2000) menyatakan bahwa customer satisfation merupakan 

salah satu variabel utama untuk mempertahankan bisnis yang kompetitif dalam industri 

pariwisata karena mempengaruhi pilihan destinasi, konsumsi produk dan jasa (Lita & Ma’ruf, 

2009). Customer satisfaction mengarah pada asumsi bahwa pemasaran terus mengikuti 

kebutuhan konsumen sebagai asumsi dasar dalam mengembangkan strategi perusahaan 

kedepannya  uuntuk mencapai tujuannya. Sangat penting bagi semua perusahaan untuk 

menciptakan dan meningkatkan customer satisfaction disemua industri karena fakta bahwa 

persaingan antara perusahaan semakin ketat, perusahaan harusnya tidak hanya berfokus 

masalah persaingan harga tetapi pada saat ini pandangan apa yang diperlukan untuk menilai 

perusahaan itu sendiri (Ardiansyah, Yuniawati, & Ridwanudin, 2019).  

 Customer satisfaction mendapatkan perhatian penting dalam beberapa industri, sehingga 

dilakukan penelitian mulai dari industri food and baverage (Andaleeb & Conway, 

2015),industri hotel (Bowen & Chen, 2005; Cronin, Brady, & Hult, 2000), industri retail 

(Zakaria et al., 2014), dan industri pariwisata olahraga (Kouthouris, 2005; Shonk, 2008). 

Industri pariwisata olahraga merupakan industri jasa, karenanya sangat dipengaruhi oleh 

kualitas layanan yang diberikan. Ketika presepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan yang 

diterima positif, maka akan memperkuat hubungan antara pelangggan dengan perusahaan. 

Sebaliknya, ketika kualitas pelayanan yang diterima negatif, maka pelanggan akan merasa 

kecewa dengan layanan yang diberikan. 

Wisata olahraga ( Sport Tourism ) merupakan wisata minat khusus, Wisata olahraga 

mengacu pada pengalaman bepergian untuk terlibat dalam atau melihat kegiatan yang 

berhubungan dengan olahraga. Pariwisata olahraga berasal dari interaksi antara fitur olahraga 

dan pariwisata, bukan terutama dari olahraga atau elemen pariwisata. Tujuannya adalah untuk 

memahami bagaimana mengubah partisipasi acara olahraga menjadi pengalaman pariwisata 

dan mengubah tujuan pariwisata menjadi tempat latihan olahraga (Chen & Funk, 2010). 

Pariwisata olahraga mampu menunjukan potensinya sebagai sesuatu yang menarik, sehingga 

dapat menciptakan sebuah atraksi wisata yang dapat menjadikan multicultural tourism. 

Pariwisata olahraga terdiri dari tiga tipe yaitu active sport, sport event tourism, and nostalgia 

sport tourism (Ross, 2001).  

Penelitian customer satisfaction telah diteliti di Indonesia dalam industri destinasi 

(Hanif, 2016), industri hotel (Aryani, 2010; Gulla et al., 2015; Manoppo, 2013), industri 

restaurant (Anggia et al., 2014; Zena & Hadisumarto, 2012), dan industri wisata olahraga 

(Arifin, Ridwan Baraba, S.E., & Murry Harmawan Saputra, S.E., 2016; Nathaurisia, Indrawati, 

& Mananda, 2014).  
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Wisata olahraga (sport tourism) di Indonesia sedang berkembang, sehingga dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk promosi Indonesia ke wisatawan nusantara maupun 

mancanegara. Event wisata olahraga telah banyak diselengarakan dibeberapa daerah di 

Indonseia dengan tujuan untuk mempromosikan daerah dan objek wisata tempat event 

berlangsung, sebab dalam penyelengaraan event tersebut tidak hanya peserta yang datang, 

tetapi rombongan ofisial dan supporter juga akan datang. Indonesia memliki beberapa destinasi 

wisata olahraga dan event yang dapat dikunjungi, sehingga dapat menarik wisatawan 

mancanegara datang untuk berkunjung ke Indonesia.  

 Salah satu tempat tujuan destinasi wisata indonesia adalah Jawa Barat, Provinsi Jawa 

Barat memiliki potensi wisata yang sangat beranekaragam yaitu memiliki 360 objek wisata 

yang terdiri atas 214 objek wisata alam, 73 wisata budaya, dan 73 objek wisata khusus yang 

dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Jawa Barat (Ater, 2016). Potensi alam yang 

dimiliki Jawa Barat dapat diolah menjadi sarana agar membantu dalam mendatangkan 

wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal  ke Jawa Barat. Banyak turis mancanegara 

dan domestik datang ke Jawa Barat untuk mengunjungi wisata yang ada di Bandung. Tabel 1.1 

menunjukan tingkat wisatawan mancanegara yang mengunjungi Jawa Barat mengalami 

fluktuasi dari tahun 2012 sampai tahun 2016, sedangkan wisatawan domestik masih 

mendominasi wilayah Jawa Barat dibandingkan wisatawan mancanegara dengan tingkat 

pengunjung yang naik setiap tahun. 

TABEL 1. 1 

JUMLAH WISATAWAN BANDUNG 
Tahun Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Domestik 

Jumlah Pertumbuhan(%) 

2012 176.855 5.080.584 5.257.438 - 

2013 176.432 5.388.292 5.564.724 106% 

2014 180.143 5.627.421 5.807.564 104% 

2015 183.932 5.877.162 6.061.094 104% 

2016 173.036 4.827.589 5.000.625 837 

Sumber: (Badan Pusat Statistik Bandung, 2016) 

 Bandung memiliki beberapa wilayah yang dapat diunggulkan sebagai objek wisata, 

salah satunya di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung memiliki beberapa objek wisata 

yang terkenal seperti Situ Celeunca, Situ Patenggang, Kawah Putih, Curug Cinulang, Gunung 

Candi Cicalengka, Cukul Pangalengan, Perkebunan Teh Rancabali, panangkaran rusa Ciwidey, 

dan Tebing Keraton. Selain itu, Kabupaten Bandung mempunyai potensi alam yang dapat 

dijadikan sebagai tempat active sport  seperti seperti gunung untuk hiking dan sungai untuk 
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rafting (arung jeram) dan masih banyak potensi lainnya merupakan modal utama yang dapat 

membantu perkembangan wisata petualangan. Sungai Palayangan dan Situ Cileunca yang 

berlokasi di Pangalengan yang dijadikan sebagai sumber daya untuk kegiatan rafting maupun 

kegiatan outbond lainnya.  Diantara beberapa kegiatan wisata petualangan, rafting merupakan 

kegiatan yang memiliki nilai-nilai olahraga sekaligus nilai petualang dan rekreasi serta 

memiliki daya tarik tersendiri. Memadukan olahraga, rekreasi, dan komersial merupakan suatu 

hal yang positif untuk mendukung perkembangan wisata olahraga (Ratno & Etika, 2017).  

 Penggunaan Sungai Palayangan dan Situ Cileunca oleh instansi pemerintah maupun 

swasta dalam pengelolaan wisata petualang terutama rafting sangat membantu dalam 

pengembangan pariwisata Panganlengan. Pemanfaatan sungai palanyangan sebagai objek 

kegiatan rafting meningkatkan pendapatan bagi provider yang ada di Pangalengan. Tabel 1.2 

menunjukan beberapa provider yang menyediakan jasa rafting yang ada di Pangalengan. 

TABEL 1. 2 

PROVIDER RAFTING PANGALENGAN 
Nama Provider Rafting Pangalengan 

Cileunca Rafting 

Gravity Adventure 

King Adventure 

Efdee Adventure 

Paranca Adventure 

Sumber : Modifikasi Penulis dari beberapa literatur  

 Efdee Adventure merupakan salah satu provider outdoor activity yang menyediakan 

jasa rafting. Selain rafting, Efdee Adventure menyediakan jasa outbond, point ball, dan banyak 

lagi. Efdee Adventure sudah berdiri sekitar lima tahun dan menjadi salah satu provider terbesar 

di palayangan. Tabel 1.3 menunjukan tingkat partisipan yang menggunakan jasa Efdee 

Adventure mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2018, terjadi peningkatan yang 

tinggi pada tahun 2018 sebesar 299,1% karena beberapa event yang besar pada tahun ini. 

TABEL 1. 3 

JUMLAH PARTISIPAN YANG MENGGUNAKAN JASA EFDEE ADVENTURE 
Tahun Partisipan Pertumbuhan(%) 

2015 540 - 

2016 368 -31,9% 

2017 443 20,4% 

2018 1737 292,1% 

2019 1042 -40% 

2020 347 -66% 

Sumber:Efdee Adventure 2019. 
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Untuk melihat tingkat customer satisfaction partisipan rafting yang menggunakan jasa 

Efdee Edventure, dilakukan Pra-penelitian dengan cara menyebarkan kuisioner melalui google 

form kepada partisipan yang telah menggunakan jasa Efdee Adventure dari tanggal 15 oktober 

2019 hingga tanggal 21 Oktober 2019 dengan mendapatkan 58 responden. Hasil dari pra-

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1.  

 

 

Sumber : Pengolahan Data, 2020 

GAMBAR 1. 1 

PRA-PENELITIAN CUSTOMER SATISFACTION PARTISIPAN RAFTING EFDEE 

ADVENTURE PANGALENGAN 

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukan bahwa tingkat customer satisfation yang 

mengikuti rafting rendah dengan 58,6% atau 33 partisipan merasa tidak puas. Hal ini menjadi 

tantangan bagi pihak provider Efdee Adventure untuk meningkatkan customer satisfation. 

Tingkat rendahnya customer satisfation jika dibiarkarn terus menerus akan mengakibatkan 

rendahnya kunjungan dan dapat berdampak terhadap pemasukan perusahaan. 

Kepuasan digambarkan sebagai "evaluasi emosi", menunjukkan bahwa itu 

mencerminkan sejauh mana konsumen percaya bahwa penggunaan layanan akan 

membangkitkan perasaan positif. Dampak dari rendahnya tingkat customer satisfation akan 

berdampak terhadap kunjungan wisatawan yang akan mendatang pun akan terus menerus 

menurun. Jika tingkat customer satisfation yang rendah dibiarkan terus menerus, hal ini dapat 

menciptakan citra yang buruk terhadap objek wisata tersebut.  

Customer satisfaction terdapat dalam teori service marketing (Christopher lovelock, 

1999). Otto and Ritchie mengindetifikasi enam faktor mengukur customer experiences yaitu 

hedonic, interactive, novelty, comfort, safety, and stimulation (Deshwal & Bhuyan, 2016). Ada 

tiga faktor yang dapat membentuk customer satisfaction antara lain basic factor, performance 

factor, excitment faktor (Matzler, 2002). Pengaruh utama pada kepuasan keseluruhan dan 
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relatif berasal dari loyalitas, resiko yang dirasakan, dan interaksi loyalitas (Johnson, Garbarino, 

& Sivadas, 2006). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah menunjukan masalah 

mengenai customer satisfaction dapat diatasi dengan perceived risk. Perceived risk 

didefinisikan sebagai harapan subjektif dari suatu kerugian (Sweeney & Johnson, 1999). 

Resiko yang dirasakan membantu menjelaskan perilaku konsumen karena faktor resiko yang 

dirasakan dapat dievaluasi dari sudut pandang obyektif (Choo, Choo, & Kang, 2016). Rust et 

al. (1999) berpendapat bahwa ketidakpastian juga harus memiliki pengaruh pada evaluasi pasca 

pembelian (Johnson et al., 2006). Customer satisfaction ditentukan dari seberapa besar 

perceived risk yang akan diterima dan bagaimana cara mengatur resiko yang dilakukan oleh 

pengelola sehingga konsumen puas dengan jasa yang kita berikan. Rafting memiliki resiko 

yang dapat dirasakan langsung oleh partisipan, Provider harus melakukan perencanaan agar 

dapat meminimalisir resiko yang akan diterima oleh partisipan sehingga memberikan kepuasan 

lebih (Ratno & Etika, 2017). Menurut Ewert dan Hollenhorst (1997), rafting adalah aktivitas 

rekreasi petualangan di luar ruangan yang berbahaya dalam praktik dan persepsi dan jenis di 

mana peserta dapat mempengaruhi hasil melalui tindakan mereka. Karena rafting merupakan 

kegiatan petualangan, dalam hal ini melibatkan upaya peserta untuk mencapai beberapa tugas 

dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi, hasil dapat mencakup kecelakaan dan 

kerusakan. Namun, aktivitas itu sendiri sangat mendebarkan dan mengasyikkan (Wu & Liang, 

2011). 

Efdee Adventure merupakan salah satu provider yang menyediakan jasa rafting di 

Pangalengan, Efdee Adventure telah melakukan implementasi strategi perceived risk untuk 

meminimalisir resiko yang akan didapat oleh partisipan selama kegiatan rafting berlangsung 

resiko-resiko tersebut seperti financial risk, performance risk, time risk, physical risk, social 

risk, Berikut merupakan implementasinya. 

Financial risk, Efdee adventure menerapkan harga rafting berkisar Rp. 150.000 per 

orang. Harga tersebut sudah meliputi fasilitas guide, perahu, tiket masuk wisata, perlengkapan 

keselamatan, akan tetapi harga tersebut tidak termasuk fasilitas makan dan snack.  

Performance risk, untuk mengurangi resiko performa yang tidak diinginkan ketika 

rafting berlangsung, Efdee adventure menggunakan guide dan tim rescue yang ahli dan 

bersertifikat di bidangnya agar kegiatan yang dirasakan oleh partisipan dapat berjalan dengan 

lancar. 

Time Risk, partisipan terlalu lama menghabiskan waktu di perjalanan untuk menuju 

Pangalengan dikarenakan akses yang dilalui merupakan jalur rawan kemacatan karena menuju 
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wilayah wisata terutama pada hari libur, sehingga waktu yang telah ditetapkan partisipan tidak 

sesuai dengan yang diharapkan, dan terkadang jalur yang dilewati terganggu dengan kondisi 

alam yang tidak dapat ditebak. Kendala tersebut mengharuskan provider membuat rundown 

dan menyesuaikan jadwal keberangkatan partisipan agar menghindari kendala yang tidak 

diinginkan. 

Physical risk, merupakan faktor yang paling penting dalm melakukan kegiatan rafting. 

Persepsi keamanan fisik merupakan faktor paling penting dalam pengambilan keputusan dalam 

pemebelian, Efdee Adventure meningkatkan kualitas keamanan dengan peralatan yang sesuai 

dengan standar agar dapat meminimalisir resiko fisik. 

Social risk, tanggapan negatif dari orang lain mengenai provider ataupun masalah jalur 

rafting di Pangalengan yang akan dilalui dianggap masih kurang menantang dan menarik 

dibandingkan rafting di tempat lain yang dianggap lebih bagus dibanding di Pangalengan. 

Disini, Efdee Adventure memeberikan review partisipan yang pernah mencoba rafting di 

Pangalengan kepada calong\ partisipan dan meyakinkan bahwa jalur yang akan dinikmati dapat 

memberikan kepuasan yang lebih dibanding dengan yang lain. 

 Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Perceived Risk Terhadap Customer Satisfaction di Efdee Adventure” 

(Survei pada Partisipan Rafting di Efdee Adventure). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perceived risk partisipan rafting di Efdee Adventure. 

2. Bagaimana tingkat customer satisfation rafting di Efdee Adventure. 

3. Apakah terdapat pengaruh perceived risk terhadap customer satisfaction di Efdee Adventure. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh temuan 

mengenai: 

1. Gambaran  perceived risk partisipan rafting di Efdee Adventure. 

2. Gambaran tingkat customer satisfation rafting di Efdee Adventure. 

3. Pengaruh pengaruh perceived risk terhadap customer satisfaction di Efdee Adventure. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun 

secara praktis sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis pada umumnya berkaitan 

dengan ilmu manajemen khususnya pada bidang manajemen pemasaran yang berkaitan dengan 

perceived risk serta pengaruhnya terhadap customer satisfaction. 

2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam aspek praktis yaitu untuk industri wisata 

olahraga khususnya pada pengelola rafting untuk memprhatikan tingkat resiko dalam perihal 

perceived risk. 

3. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan landasan untuk melaksanakan penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai perceived risk yang mempengaruhi customer satisfaction pada 

pengelola rafting. 


