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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan 

penelitian, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian. Pada 

bab ini juga akan dijelaskan mengenai keaslian penelitian dan sistematika 

penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat 

dikembangkan dalam berbagai sektor  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah, termasuk di dalamnya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata 

saat ini semakin berperan dalam menunjang pembangunan nasional maupun 

daerah. Menurut Isdarmanto (2017), sektor pariwisata merupakan sektor andalan 

dalam usaha meningkatkan perolehan devisa untuk pembangunan, tetapi juga 

mampu mengentaskan kemiskinan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, 

pariwisata memberikan dampak positif antara lain dapat menciptakan kesempatan 

berusaha, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, 

meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah serta dapat 

mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor 

ekonomi lainnya.  

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor 

pembangunan yang mampu mensejahterahkan komunitas masyarakat lokal jika 

dikembangkan dan dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dijadikan tempat-

tempat rekreasi dan objek wisata, yang dapat digunakan sebagai daya tarik 

pariwisata dan sumber pendapatan daerah masing-masing. Sektor pariwisata 

merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah (Akrom, 2014). Saat ini pengembangan pariwisata mulai 

dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pengembangan pariwisata dapat 

memberikan multiflier effect yang cukup besar baik terhadap kesejahteraan 

masyarakat maupun terhadap keberlanjutan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu 

pariwisata perlu didorong pembangunannya agar lebih terarah dan terencana. 



2 

 

 

Pengembangan pariwisata menurut Pearce (1981) dapat didefinisikan 

sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang 

dibutuhkan masyarakat. Ada beberapa komponen-komponen wisata yang harus 

diperhatikan dalam pengembangan objek wisata, yaitu atraksi, amenitas (fasilitas), 

aksesibilitas (pendukung) dan ancillary (pelayanan), (Cooper et al., 1993). 

Kawasan yang memiliki potensi pariwisata harus memiliki manajemen, 

pengelolaan serta perwujudan pembangunannya. Mengenai perwujudan 

pembangunan pariwisata sebagai kawasan fungsional perlu dibangun dengan 

menyediakan segala infrastruktur guna mendukung kawasan tersebut. Menurut 

Pitana (2009), ada beberapa syarat teknis dalam pengembangan objek wisata yaitu 

adanya objek wisata dan daya tarik wisata, aksesibilitas, tersedianya fasilitas-

fasilitas di objek wisata (amenitas), dan organisasi. Saat ini, desa telah diberikan 

kewenangan secara mandiri oleh pemerintah untuk mengatur wilayah, ekonomi 

dan masyarakatnya sendiri atau disebut desentralisasi. Kewenangan tersebut telah 

disahkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

sehingga desa dapat mengembangkan aset desa sebagai potensi, termasuk di 

dalamnya adalah potensi sektor pariwisata. Pariwisata lokal merupakan potensi 

wisata yang dimiliki setiap daerah, baik berupa wisata alam, wisata budaya 

maupun wisata buatan.  

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu bagian dari Provinsi 

Lampung yang memiliki luas wilayah sebesar 272.563 Haktare dan terdiri atas 23 

kecamatan. Kabupaten Lampung Utara sebagian besar merupakan dataran rendah 

dengan ketinggian 15 hingga 339 meter di atas permukaan laut. Untuk mendorong 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Lampung Utara 

melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporpar) terus berupaya 

menggali potensi melalui objek wisata, selain dari sektor PBB dan hasil pertanian. 

Salah satu pengembangan wisata lokal tersebut ada di Desa Wonomarto 

Kecamatan Kotabumi Utara. Desa Wonomarto memiliki luas wilayah sebesar 

2.184 Hektare yang di manfaatkan untuk berbagai macam kegiatan penduduk 

seperti permukiman, lahan pertanian, perkebunan, perdagangan dan lain-lain. 

Desa Wonomarto memiliki potensi wisata lokal berupa wisata alam buatan yaitu 

Kimal Park Bendungan Tirtashinta atau lebih dikenal dengan nama Bendungan 
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Tirtashinta. Bendungan Tirtashinta merupakan sebuah objek wisata alam buatan 

berupa bendungan yang awalnya memiliki fungsi sebagai irigasi persawahan. 

Namun dengan seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh perkembangan 

sektor wisata yang pesat, awal tahun 2016 bendungan tersebut dijadikan sebagai 

objek wisata yang menarik untuk di kunjungi. Pengembangan wisata tersebut 

telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung 

Utara Tahun 2014-2034 yang menyebutkan bahwa Desa Wonomarto masuk ke 

dalam rencana kawasan wisata alam buatan.  

Faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata bukan hanya adanya 

objek wisata serta atraksi yang menarik tetapi juga perlu faktor lain yang sangat 

penting yaitu sarana dan prasarana. Dalam rangka mengembangkan industri 

pariwisata modern, peranan sarana dan prasarana sudah merupakan keharusan 

(Warpani, 2007). Berdasarkan Peraturan Kementerian Pariwisata No.3 Tahun 

2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang 

Pariwisata mengatakan bahwa sarana dan prasarana wisata merupakan salah satu 

indikator penting dalam pengembangan pariwisata. Kelengkapan sarana dan 

prasarana wisata tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah 

menjadi daerah tujuan wisata. Suatu objek wisata dapat dijadikan sebagai salah 

satu wisata yang menarik, sehingga faktor yang sangat menunjang adalah 

kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Kimal Park 

Bendungan Tirtashinta memiliki daya tarik, atraksi wisata dan juga fasilitas sarana 

prasarana yang telah tersedia di objek wisata. Fasilitas sarana prasarana wisata 

yang tersedia di objek wisata harus mendapatkan perhatian guna menunjang 

kegiatan didalamnya dengan kondisi, kualitas, kuantitas dan distribusi yang baik 

sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Peningkatan akan fasilitas sarana prasarana 

yang tersedia yang dilakukan dapat mempengaruhi daya tarik serta kepuasan 

pengunjung yang datang ke objek wisata. Semakin lengkapnya dan saling 

terintegrasi ketiga unsur atraksi, sarana dan prasarana, maka semakin kuat posisi 

penawaran dalam system kepariwisataan (Septiani, dkk. 2019). Secara teknis 

pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok 

dalam wilayah dengan menggunakan kemudahan jasa atau pelayanan dan faktor-

faktor penunjang serta kemudahan-kemudahan lainnya yang diadakan oleh 
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pemerintah, dunia usaha dan masyaraka agar dapat mewujudkan keinginan demi 

kepuasan pengunjung yang akhirnya mau kembali melakukan kunjungan ulang. 

 Kepuasan pengunjung merupakan situasi yang diberikan perusahaan 

(tempat wisata) di dalam usaha memenuhi harapan pengunjung merupakan 

perbedaan antara yang diharapkan pengunjung (nilai harapan) dengan kenyataan 

yang ada di lapangan. Menurut Suwena (2017), tidak ada yang berani membantah 

bahwa tumbuh tidaknya industri pariwisata tergantung pada tingkat kepuasan, 

jumlah pembelian (lama tinggal), mendorong kunjungan ulang dan rekomendasi 

dari mulut ke mulut kepada keluarga, teman kerja, dan lainnya. Berbagai kajian 

empiris pemasaran dan pariwisata membenarkan adanya hubungan yang kuat 

antara kepuasan pengunjung secara keseluruhan dan niat untuk melakukan 

kunjungan ulang. Dengan demikian kepuasan pengunjung lebih besar mungkin 

mengakibatkan niat yang lebih besar untuk membeli kembali dan kemudian 

merekomendasikan untuk setiap tahap model perilaku wisatawan. Menurut Oka 

A. Yoeti dalam Suchiana (2014) mengatakan tentang ketersediaan fasilitas sarana 

dan prasarana disuatu objek wisata akan mempengaruhi minat pengunjung dalam 

melakukan kunjungan wisata. Soebiyantoro (2009) menemukan bahwa 

ketersediaan sarana wisata yang ditampilkan dapat memberikan dampak kepuasan 

bagi wisatawan. Hal tersebut didukung pula dengan hasil penelitian Hermawan 

(2017) yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana wisata yang ditampilkan 

mampu memberikan kepuasan bagi wisatawan. 

 Adanya sarana dan prasarana wisata tidak hanya cukup memenuhi 

standard minimal yang telah ditentukan tetapi harus memberikan kepuasan 

pengunjung yang datang ke objek wisata sehingga dapat menarik kembali 

pengunjung yang sudah pernah datang untuk datang kembali dan menarik minat 

pengunjung untuk datang lebih banyak lagi serta memberikan informasi kepada 

orang lain untuk berkunjung. Menurut Soebiyantoro (2009), kepuasan wisatawan 

merupakan tujuan utama dari setiap pengembangan objek wisata daerah. 

Kepuasan pengunjung sangat besar pengaruhnya terhadap jumlah wisatawan dan 

akan berdampak pada pendapatan daerah juga perekonomian masyarakat yang ada 

di desa tersebut. Kepuasan pengunjung merupakan tujuan utama dari setiap 

pengembangan objek wisata untuk mengetahui permasalahan yang ada agar 



5 
 

 

segera di evaluasi dan juga untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan suatu 

pelayanan atau suatu produk. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana 

kepuasan pengunjung terhadap fasilitas sarana dan prasarana wisata yang ada di 

Kimal Park Bendungan Tirta Shinta sebagai dasar untuk pengembangan 

pariwisata lebih lanjut. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Kimal Park Bendungan Tirtashinta memiliki daya tarik pemandangan 

alam bendungan, atraksi wisata dan  juga fasilitas yang tersedia di objek wisata. 

Waktu yang ditempuh dalam perjalanan dari pusat kota. Berjarak kurang lebih 17 

Km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Kotabumi. 

Pengembangan objek wisata telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034.  Objek wisata Kimal Park 

Bendungan Tirtashinta memiliki beberapa fasilitas sarana prasarana dan 

pelayanan seperti warung makan dan minum, wahana permainan, gazebo, spot 

foto, dan lain-lain. Potensi yang dimiliki jika dikembangkan dan dikelola dengan 

baik mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar dari segi ekonomi 

yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mensejahterahkan kehidupan 

masyarakat lokal. Dikutip melalui lampost.co, Kimal Park Bendungan Tirtashinta 

dikelola oleh tiga pihak yaitu TNI AL, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten 

Lampung Utara. Namun pengelolaan objek wisata dominan dilakukan oleh TNI 

AL.  

Permasalahan yang terjadi untuk beberapa waktu terakhir pengembangan 

objek wisata Kimal Park Bendungan Tirtashinta dinilai belum berjalan secara 

optimal. Hal itu dilihat melalui kondisi objek wisata yang kurang baik,  keadaan 

objek wisata yang sepi oleh pengunjung, dan tidak ada peningkatan jumlah 

pengunjung yang datang ke objek wisata untuk beberapa tahun terakhir. Sehingga, 

hal tersebut berdampak terhadap pendapatan objek wisata itu sendiri, pendapatan 

daerah,  dan juga masyarakat lokal. Potensi yang ada, seharusnya memberikan 

dampak posititf terhadap keberlangsungan pengembangan objek wisata, tetapi 
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dalam kurun waktu terakhir hal tersebut tidak terlihat. Kenyataannya sampai saat 

ini kunjungan pengunjung dari waktu ke waktu mengalami penurunan.  

Dalam pengembangan objek wisata hal yang perlu diperhatikan tidak 

hanya daya tarik dan atraksi wisata tetapi juga mempertimbangkan aspek 

pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan di dalam kawasan 

tersebut. Ada beberapa komponen-komponen wisata yang harus diperhatikan 

dalam pengembangan objek wisata, salah satunya adanya amenitas (fasilitas) 

(Cooper et al., 1993). Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap hiburan 

wisata dan atraksi wisata di Kimal Park Bendungan Tirtashinta untuk memberikan 

kepuasan kepada pengunjung yang datang. Untuk meningkatkan jumlah 

pengunjung yang datang, pengelola objek wisata khusunya harus mengetahui 

kelemahan dan kelebihan yang ada sehingga mengetahui prioritas yang harus 

diperbaiki dan dikembangkan guna meningkatkan kepuasan pengunjung di objek 

wisata (Tangkere dan Sondak, 2017).  

Kepuasan pengunjung merupakan situasi yang diberikan perusahaan 

(tempat wisata) di dalam usaha memenuhi harapan pengunjung merupakan 

perbedaan antara yang diharapkan pengunjung (nilai harapan) dengan kenyataan 

yang ada dilapangan. Kepuasan pengunjung dapat memberikan pengaruh terhadap 

minat untuk berkunjung kembali ke objek wisata, yang nantinya akan 

mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung yang datang di Kimal Park 

Bendungan Tirtashinta. Sarana dan prasarana wisata dilihat dari segi kualitas dan 

kuantitas yang baik juga sesuai standar dan mampu memenuhi kebutuhan 

pengunjung akan mempengaruhi kepuasan pengunjung yang datang ke Kimal 

Park Bendungan Tirtashinta. Menurut Suchaina (2014), sarana dan prasarana 

wisata akan mempengaruhi kepuasan pengunjung suatu tempat pariwisata.  

Dari uraian di atas, peneliti ingin melihat dari segi fasilitas sarana dan 

prasarana wisata yang tersedia di objek wisata, apakah hal tersebut menjadi 

permasalahan dimana sesuai dengan pengalaman penulis bahwa kunjungan 

pengunjung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sebaik dan semenarik 

objek wisata di suatu daerah, apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana 

wisata yang memadai disertai pelayanan yang baik, maka objek wisata tersebut 

tidak ada artinya, dan menyebabkan ketidakpuasan bagi wisatawan (Septiani, 
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2010). Karena kunci keberhasilan objek wisata adalah loyalitas dan kepuasan 

pengunjung itu sendiri sehingga dapat menarik kembali wisatawan yang sudah 

pernah datang untuk datang kembali dan menarik minat wisatawan untuk datang 

lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, perlu mengetahui sejauh mana kepuasan 

pengunjung terhadap sarana dan prasarana wisata yang tersedia di Kimal Park 

Bendungan Tirtashinta. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka 

pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana kepuasan pengunjung terhadap sarana dan prasarana wisata di 

objek wisata Kimal Park Bendungan Tirta Shinta?” 

Berdasarkan uraian di atas, urgensi dalam penelitian ini adalah untuk 

membuktikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana wisata yang telah ada 

berdasarkan kebutuhan pengunjung, kualitas dan kuantitas juga sesuai standar di 

objek wisata mampu mempengaruhi kepuasan pengunjung yang datang dan juga 

mengetahui sejauh mana rasa puas yang dirasakan pengunjung terhadap sarana 

dan prasarana wisata yang telah tersedia di Kimal Park Bendungan Tirtashinta. 

Sehingga hasil yang nantinya diperoleh akan mengetahui kelebihan dan 

kelemahan yang ada agar pengelola dapat mengevaluasi dan memberikan prioritas  

yang harus diperbaiki dan dikembangkan guna meningkatkan kepuasan 

pengunjung di objek wisata. Dan juga belum adanya penelitian yang serupa terkait 

dengan hal tersebut di Kimal Park Bendungan Tirtashinta. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah 

ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepuasan pengunjung 

terhadap sarana dan prasarana di objek wisata Kimal Park Bendungan Tirtashinta.  

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

1. Identifikasi kepuasan pengunjung terhadap sarana wisata di Kimal Park 

Bendungan Tirta Shinta. 

2. Identifikasi kepuasan pengunjung terhadap prasarana wisata di Kimal Park 

Bendungan Tirta Shinta. 
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3. Identifikasi korelasi karakteristik pengunjung dengan kepuasan terkait 

sarana dan prasarana wisata. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada perencanaan 

pariwisata terkait ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana pendukung wisata 

yang merupakan salah satu aspek pemenuhan fasilitas dalam melakukan 

pengembangan wisata. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan atau referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan 

infrastruktur pariwisata dalam pengembangan sektor pariwisata. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi 

pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai investor dalam melakukan 

pengembangan wisata Bendungan Tirta Shinta. Berikut manfaaat praktis dari 

penelitian ini : 

1. Pemerintah 

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan 

bagi lembaga-lembaga yang terkait untuk pembuatan kebijakan yang 

berhubungan dengan pengembangan wisata salah satunya ialah Kimal 

Park Bendungan Tirta Shinta. Terutama dalam penyediaan fasilitas sarana 

dan prasarana wisata yang dapat memberikan daya tarik kepada 

wisatawan/pengunjung untuk datang. 

2. Pengelola Wisata 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait 

keinginan dan kebutuhan pengunjung yang dilihat melalui kepuasan 

pengunjung terhadap fasilitas yang tersedia. Dan juga sebagai bahan 
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evaluasi kepada pengelola wisata agar dapat meningkatkan pengelolaan 

objek wisata secara optimal. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup materi (substansi 

pembahasan) dan ruang lingkup wilayah. Lingkup wilayah penelitian berisikan 

batas-batas fiski wilayah studi, yaitu wisata Kimal Park Waduk Tirtashinta yang 

berada pada bagian utara Kecamatan Kotabumi Utara. Sedangkan batasan materi 

(substansi) penelitian berisikan penjabaran dari sasaran penelitian. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi/substansi merupakan batasan yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. Ruang lingkup materi dalam penelitian yang 

dilakukan yaitu mengidentifikasi karakteristik pengunjung dan mengidentifikasi 

kepuasan pengunjung terhadap ketersediaan sarana dan prasarana wisata di Kimal 

Park Bendungan Tirtashinta yang dilihat melalui kebutuhan, kualitas, kuantitas 

yang ada juga sesuai standar sarana dan prasarana wisata. Berikut lingkup batasan 

materi terkait dengan sasaran penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Kepuasan Pengunjung Terhadap Sarana dan Prasarana Wisata di 

Bendungan Tirta Shinta 

Menurut Tjiptono (2006:14) dalam Septiani (2010) menyatakan bahwa 

kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya. 

Untuk mengetahui seberapa besar kepuasan pengunjung terhadap 

ketersediaan sarana dan prasarana wisata di Kimal Park Bendungan Tirta 

Shinta. Hal tersebut dilihat melalui kebutuhan yang dibutuhkan 

pengunjung dalam objek wisata, kualitas, kuantitas yang ada juga sesuai 

standar sarana dan prasarana wisata yang tersedia di Kimal Park 

Bendungan Tirtashinta.  
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2. Hubungan karakteristik pengunjung terhadap kepuasan terkait sarana dan 

prasarana wisata  

Mengetahui karakteristik pengunjung yang datang di objek wisata Kimal 

Park Bendungan Tirta Shinta. Hal tersebut dilihat melalui teori 

karakteristik pengunjung yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

tingkat pendapatan, motivasi berkunjung dan frekuensi berkunjung 

menurut  Ismayanti (2010) dalam Hadzami (2018). Dalam hal ini akan 

dilihat hubungan karakteristik pengunjung terhadap kepuasan terkait 

sarana dan prasarana wisata. Menurut Ismayanti (2010) dalam Hadzami 

(2018) mengatakan bahwa karakteristik pengunjung untuk mengetahui 

kebutuhan dan keinginan wisatawan, serta preferensi dalam pemilihan 

tempat wisata yang akan dikunjungi. Oleh karena itu hal ini menjadi 

perhatian bagi pengelola objek wisata dalam mengelola dan menyediakan 

kebutuhan pengunjung dengan melihat karakteristik pengunjung yang 

datang, sehingga hal tersebut dapat memberikan kepuasan terhadap 

pengunjung. Salah satunya dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan 

pengunjung termasuk didalamnya adalah fasilitas sarana dan prasarana 

wisata. 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Desa Wonomarto. Desa 

Wonomarto adalah bagian dari wilayah Kecamatan Kotabumi Utara , Kabupaten 

Lampung Utara dan berada di utara Kecamatan Kotabumi Utara. Wilayah 

Administratif Kecamatan Kotabumi memiliki batas-batas sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Selatan 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Abung Timur 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kotabumi 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Jaya 
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Sumber: Hasil Olahan Arcgis, 2019 

Gambar 1.1 
Peta Administrasi Wilayah Studi  
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Dipilihnya Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara sebagai 

wilayah penelitian karena melalui beberapa pertimbangan antara lain: 

1. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara 

Tahun 2014-2034, Desa Wonomarto yang berada di Kecamatan Kotabumi 

Utara masuk dalam rencana kawasan wisata alam buatan.  

2. Dalam Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 

Lampung Utara , wisata Bendungan Tirta Shinta masuk dalam rencana 

pengembangan wisata yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Utara. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu proses dalam penelitian yang memuat 

langkah pengumpulan data, analisis terhadap data yang diperoleh dan menemukan 

hasil atau jawaban dari penelitian tersebut dilakukan. Pada bagian ini akan 

dijelaskan mengenai pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode yang 

relevan dalam penelitian terdiri dari metode pengumpulan data, metode penentuan 

sampel dan metode analisis data. 

 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pengunjung 

terhadap sarana dan prasarana wisata di Bendungan Tirta Shinta menggunakan 

pendekatan deduktif. Pada pendekatan penelitian ini dilakukan pengumpulan 

beberapa variabel yang diperoleh dari kajian literatur yang nantinya digunakan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan penelitian deduktif 

menekankan pada kajian teori yang dilakukan dari awal penelitian dengan 

melakukan survey atau observasi guna untuk memverifikasi teori (Raco dalam 

Rahman, 2014). 

 Pada pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif ini mengembangkan suatu kejadian 

menggunakan model matematis atau membuat angka-angka untuk menyajikan 
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informasi. Sifat dari penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif 

yaitu objektif. Data yang digunakan untuk menganalisis diperoleh melalui 

kuisioner dan observasi dengan analisis yang telah ditentukan. Penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang mengembangkan suatu kejadian 

menggunakan model matematis atau membuat angka-angka untuk menyajikan 

informasi. Sehingga pendekatan ini merupakan penafsiran angka statistik bukan 

secara kebahasaan, sifat dari penelitian yang dilakukan dengan pendekatan 

kuantitatif yaitu objektif dan dapat terukur (Sarwono, 2006). 

 

1.6.2  Konseptualisasi Penelitian 

Konseptualisasi penelitian merupakan penjelasan mengenai substansi 

yang akan diteliti, hal ini berkaitan dengan dicapainya tujuan dan sasaran dalam 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengacu pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 yang 

menyebutkan bahwa Desa Wonomarto masuk ke dalam rencana kawasan wisata 

alam buatan. Untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Pemuda, Olahraga, 

dan Pariwisata (Disporpar) terus berupaya menggali potensi objek wisata. Salah 

satu objek wisatanya yaitu Kimal Park Bendungan Tirtashinta. Potensi yang ada 

jika dikembangkan dan dikelola dengan baik mampu memberikan keuntungan 

bagi pengelola, masyarakat sekitar yaitu dari segi ekonomi dapat membuka 

lapangan pekerjaan baru dan mensejahterahkan kehidupan masyrakata local. 

Permasalahan yang terjadi untuk beberapa waktu terakhir adalah pengembang 

objek wisata Kimal Park Bendungan Tirtashinta dinilai belum berjalan secara 

optimal. Hal tersebut dilihat melalui kondisi objek wisata yang kurang baik, 

keadaan objek wisata yang sepi oleh pengunjung dan tidak ada peningkatan 

jumlah pengunjung yang datang untuk beberapa tahun terakhir. Ada beberapa 

komponen-komponen wisata yang harus diperhatikan dalam pengembangan objek 

wisata, yaitu atraksi, amenitas (fasilitas), aksesibilitas (pendukung) dan ancillary 

(pelayanan), (Cooper et al., 1993). Ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat 

mempengaruhi tingkat minat pengunjung suatu tempat pariwisata (Suchaina, 

2014). Adanya potensi yang dimiliki seperti daya tarik, atraksi wisata dan fasilitas 
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sarana prasarana telah tersedia di objek wisata. Namun hal itu tidak memberikan 

dampak positif dalam kurun waktu terakhir. Berdasarkan Peraturan Kementerian 

Pariwisata No.3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Fisik Bidang Pariwisata mengatakan bahwa sarana dan prasarana wisata 

merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata. 

Kelengkapan sarana dan prasarana wisata tersebut akan ikut menentukan 

keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Suatu objek wisata dapat 

dijadikan sebagai salah satu wisata yang menarik, sehingga faktor yang sangat 

menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. 

Menurut Suchaina (2014), sarana dan prasarana wisata akan 

mempengaruhi kepuasan pengunjung suatu tempat pariwisata. Karena jika suatu 

tempat wisata memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memenuhi 

standar, maka dapat menurunkan kepuasan pengunjung yang berwisata di tempat 

tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pengunjung terhadap fasilitas 

sarana dan prasarana wisata Kimal Park Bendungan Tirtashinta, peneliti memiliki 

tiga sasaran utama, untuk sasaran pertama dan kedua yaitu kepuasan pengunjung 

terhadap sarana dan prasarana wisata yang tersedia di objek wisata. Dilihat 

melalui beberapa variable, untuk sarana wisata yaitu lahan/tempat parkir, toilet 

umum, tempat sampah, gazebo/pondok santai, musholla, warung makan dan 

minum, wahana permainan dan petugas keamanan. Untuk variable prasarana 

wisata yaitu akses jalan, trasnportasi, air bersih, listik, dan jaringan 

telekomunikasi. Pada sasaran pertama dan kedua ini dibutuhkan data pendukung 

seperti kebutuhan fasilitas sarana yang dibutuhkan pengunjung, kualitas dan 

kuantitas fasilitas sarana wisata yang tersedia, dan data kepuasan pengunjung 

terhadap sarana wisata. Sehingga dapat diketahui seberapa besar kepuasan 

pengunjung terhadap fasilitas sarana prasarana wisata yang telah tersedia. Karena 

dengan mengetahui kepuasan pengunjung nantinya dapat diketahui permasalahan 

apa yang sebenarnya yang menjadi penyebab pengembangan objek wisata belum 

berjalan secara optimal dan menjadi bahan evaluasi kepada pihak pengelola.  

Selanjutnya pada sasaran ketiga, peneliti ingin mengetahui hubungan 

karakteristik pengunjung terhadap kepuasan terkait fasilitas sarana dan prasarana 

wisata. Untuk karakteristik pengunjung dilihat melalui variable menurut Ismayanti 
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dalam Hadzami (2018) yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendapatan, 

motivasi berkunjung dan frekuensi berwisata. Sehingga dengan diketahuinya 

karakteristik pengunjung, akan diketahui pula kebutuhan dan keinginan 

pengunjung yang datang. Oleh karena itu hasil dari sasaran ini akan menjadi 

bahan evaluasi terhadap pengelola dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan 

pengunjung termasuk didalamnya adalah fasilitas sarana dan prasarana wisata. 

 

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

 

Gambar 1.2 

Konseptualisasi Penelitian 

 

1.6.3  Operasionalisasi Penelitian 

Operasionalisasi penelitian merupakan kegiatan dalam mengidentifikasi 

sasaran penelitian yang telah ditetapkan dan ingin dicapai. Operasional penelitian 

ini dirumuskan melalui sintesa literature yang selanjutnya dipilih variable yang 

akan diteliti. Pada penelitian ini terdapa tiga sasaran, yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Sasaran 1 dan 2 

Pada analisis sasaran pertama dan kedua, akan menganalisis terkait 

kepuasan pengunjung terhadap sarana dan prasarana wisata yang telah 

tersedia di Kimal Park Bendungan Tirtashinta. Untuk mengetahui 
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kepuasan pengunjung terhadap sarana dan prasarana wisata dilihat melalui 

variable yang digunakan sesuai dengan teori yang ada. Sasaran pertama 

dan kedua perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan yang 

dirasakan oleh pengunjung terhadap fasilitas sarana dan prasarana wisata 

yang tersedia. Didukung oleh data kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan 

pengunjung dan kualitas kuantitas fasilitas sarana prasarana wisata 

sehingga dapat diketahui di fasilitas sarana prasarana wisata manakah yang 

memberikan rasa puas atau tidak puas kepada pengunjung.   

2. Sasaran 3 

Pada analisis sasaran ketiga, akan menganalisis hubungan karakteristik 

pengunjung terhadap kepuasan terkait fasilitas sarana dan prasarana wisata 

yang tersedia di Kimal Park Bendungan Tirtashinta. Untuk mengetahui 

karakteristik pengunjung dilihat melalui variable yang digunakan sesuai 

dengan teori yang ada. Sasaran ketiga dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik pengunjung yang datang ke ojek wisata, lalu dihubungkan 

dengan kepuasan. Analisis perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 

dan keinginan pengunjung yang datang. Oleh karena itu hal ini perlu 

menjadi perhatian bagi pengelola objek wisata dalam mengelola dan 

menyediakan kebutuhan pengunjung dengan melihat karakteristik 

pengunjung yang datang, termasuk didalamnya adalah fasilitas sarana da 

prasarana wisata. 

Tabel I.1 

Operasionalisasi Penelitian 
No. Sasaran Variabel 

1. Sarana Wisata Lahan/Tempat Parkir 
  

 

 

 

 

 

Sumber: Inskeep dalam Suchiana 

(2014) 

Toilet umum 
Tempat sampah 
Gazebo/pondok santai 
Musholla 
Warung makan dan minum 
Wahana permainan 
Petugas Keamanan 

2. Prasarana Wisata 
 
 
Sumber: Lotthar A. Kreck dalam 

Yoeti (1996) dalam Santoso (2017) 

Akses jalan 
Transportasi 
Air bersih 
Listrik 
Jaringan telekomunikasi 

3. Karakteristik Pengunjung 
 

Usia 
Jenis kelamin 
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No. Sasaran Variabel 

 

 

Sumber: Ismayanti (2010) dalam 

Hadzami (2018) 

Pekerjaan 
Tingkat pendapatan 
Motivasi berkunjung 
Frekuensi berwisata 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

 

 

1.6.4  Definisi Operasional 

Berikut merupakan definisi operasional pada penelitian ini : 

Tabel I.2 

Definisi Operasional Penelitian 
No. Istilah Defini Operasional 

1. Kepuasan  Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan (kinerja 
atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapan. 

2. Sarana Wisata Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan 
wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya, 
Suwantoro (2004). 

3. Prasarana Wisata Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya 
manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam 
perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, 
air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. 
(Suwantoro, 2024). 

4. Objek Wisata Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan 
wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin 
datang berkunjung ketempat tersebut. Objek wisata yang 
dimaksud disini adalah Bendungan Tirta Shinta. 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting untuk memperoleh 

data-data terkait dengan tujuan penelitian. Dalam teknik pengumpulan data 

terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dan kuisioner. 

Sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan pengumpulan 

kebutuhan data ke instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

 

1.  Teknik Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini bertujuan untuk menghimpun data 

yang tidak dapat ditemukan pada data sekunder. Pengumpulan data primer ini 
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diharapkan tingkat objektif penelitian terjaga sehingga menghasilkan output 

penelitian yang akurat dan sesuai data yang ada di lapangan. Dalam pengumpulan 

data primer dapat dilakukan melalui cara berikut ini : 

A. Kuisioner 

Kuisioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang disusun untuk menjawab 

tujuan penelitian yang dilakukan. Daftar pertanyaan tersebut cukup 

terperinci dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kuisioner ini 

dilakukan untuk penelitian kuantitatif yang kemudian diolah lebih lanjut 

menggunakan statistik. Kuisioner ini ditujukan untuk pengunjung, ingin 

mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pengunjung terkait sarana 

dan prasarana wisata, karakteristik pengunjung, dan kepuasan pengunjung 

terhadap kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana wisata di Kimal Park 

Bendungan Tirta Shinta. Pengambilan data angket atau kuisioner yang 

dilakukan akan menggunakan 5 (lima) tingkatan dalam menentukan 

kepuasan pengunjung. Dimana 5 tingkatan tersebut yaitu sangat tidak 

puas, tidak puas, cukup puas, puas dan sangat puas. Untuk memperoleh 

data kepuasan pengunjung terhadap sarana dan prasarana wisata, diperoleh 

melalui kuisioner semi-terbuka yaitu pertanyaan yang selain memberikan 

pilihan, juga menyediakan tempat untuk menjawab secara bebas jika 

jawaban responden ada di luar pilihan yang tersedia. Dan juga melalui 

kuisioner tertutup yaitu dengan memilih jawaban yang sudah disediakan. 

B. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mengamati 

dan mengidentifikasi secara langsung situasi yang ada di lapangan. Teknik 

ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari objek penelitian 

yang tidak terlalu besar (Sekaran, 2006 dalam Rahman, 2014). Objek 

penelitian yang akan diamati adalah kualitas, kuantitas dan distribusi 

sarana dan prasarana wisata yang tersedia di Bendungan Tirta Shinta. 

Perlengkapan yang digunakan dalam observasi lapangan ini adalah lembar 

observasi, kamera, handphone, alat tulis dan kebutuhan data terkait dengan 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 
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2.  Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh tidak 

secara langsung dari sumber pertama, melainkan dihimpun dari data-data instansi 

terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan data. Pengumpulan data sekunder 

dilakukan dengan studi literatur dan survei instansional yang memiliki keterkaitan 

dengan aspek wisata, fasilitas sarana dan prasarana wisata. Data-data tersebut 

nantinya akan diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam 

pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui cara berikut ini : 

- Survey Instansi  

Survey instansi ini dilakukan guna mendapatkan data yang berhubungan 

dengan penelitian. Instansi yang dituju juga disesuaikan dengan kebutuhan 

dan keperluan data yang berhubungan dengan penelitian seperti Dinas 

Pemuda, Olahraga dan Kepariwisataan (Disporpar) Kabupaten Lampung 

Utara dan pengelola objek wisata untuk mengetahui aset/invetaris 

mengenai fasilitas sarana dan prasarana wisata Bendungan Tirta Shinta, 

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung 

Utara Tahun 2014-2034 dan dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah 

(Ripparda) Kabupaten Lampung Utara. 

- Kajian Dokumen 

Kajian dokumen ini dilakukan dengan memperoleh data yang didapatkan 

dari kajian literatur  berasal dari internet, buku, jurnal maupun media masa 

yang mendukung kebutuhan data penelitian. Keseluruhan kajian literatur 

tersebut berhubungan dengan topik penelitian yaitu  Analisi Kepuasan 

Pengunjung Terhadap Sarana dan Prasarana Wisata di Objek Wisata 

Bendungan Tirta Shinta.  

 

3.  Ketersediaan Data  

Berikut merupakan ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian : 

Tabel I.3 Ketersediaan Data 

No. Sasaran Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Kebutuhan Data Sumber Data 

1. Identifikasi 
kepuasan 

- Data 
Primer 

- Kuisioner 
- Survey 

- Data kepuasan 
pengunjung 

Pengunjung 
objek wisata, 



20 

 

 

No. Sasaran Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Kebutuhan Data Sumber Data 

pengunjung 
terhadap sarana 
wisata di Kimal 
Park 
Bendungan 
Tirtashinta 

- Data 
Sekunder 

 

Instansi 
- Kajian 

Dokumen 
- Observasi 

terhadap sarana 
wisata yang 
tersedia di objek 
wisata 

- Data observasi 
terkait kualitas, 
kuantitas dan 
distribusi sarana 
wisata. 

- Data terkait 
fasilitas sarana 
wisata yang 
tersedia di objek 
wisata 

- Dokumen Rencana 
Induk Pariwisata 
Daerah (Ripparda) 

Pengelola 
wisata, Dinas 
Pemuda, 
Olahraga dan 
Pariwisata. 

2. Identifikasi 
kepuasan 
pengunjung 
terhadap 
prasarana 
wisata di Kimal 
Park 
Bendungan 
Tirtashinta 

- Data 
Primer 

- Data 
Sekunder 

- Kuisioner 
- Survey 

Instansi 
- Kajian 

Dokumen 
- Observasi 

- Data kepuasan 
pengunjung 
terhadap prasarana 
wisata yang 
tersedia di objek 
wisata 

- Data observasi 
terkait kualitas, 
kuantitas dan 
distribusi sarana 
wisata. 

- Data terkait 
fasilitas sarana 
wisata yang 
tersedia di objek 
wisata 

- Dokumen Rencana 
Induk Pariwisata 
Daerah (Ripparda) 

Pengunjung 
objek wisata, 
Pengelola 
wisata, Dinas 
Pemuda, 
Olahraga dan 
Pariwisata. 

3. Identifikasi 
korelasi 
karakteristik 
pengunjung 
terhadap 
kepuasan 
terkait sarana 
dan prasarana 
wisata di Kimal 
Park 
Bendungan 
Tirtashinta 

- Data 
Primer 

- Kuisioner - Data karakteristik 
pengunjung yang 
datang di Kimal 
Park Bendungan 
Tirta Shinta 

- Data kepuasan 
pengunjung  

Pengunjung 
objek wisata 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019 
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1.6.6 Teknik Sampling Data 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, sampel merupakan bagian dari populasi. Teknik sampling atau 

pengambilan sample yaitu teknik dalam menentukan atau penghitungan sample. 

Tujuan   pengambilan   sampel   (sampling)   adalah   untuk   memperoleh   

gambaran   deskriptif   tentang karakteristik unit observasi yang termasuk di 

dalam sampel, dan untuk melakukan generalisasi serta  memperkirakan  parameter  

populasi. Teknik sampling terdiri dari dua kelas besar yaitu probability sampling 

(random sample) dan non-probability sampling (non-random sample). Dalam 

non-probability sampling, setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan 

atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

Pada penelitian ini, teknik sampling atau pengambilan data yang akan 

digunakan yaitu non-probability sampling dengan menggunakan metode 

accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel, 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Menurut Nawawi dalam 

Indahtanti (2013), mengatakan bahwa “. . . Accidental sampling adalah teknik 

yang pengambilan sampelnya tidak ditetapkan lebih dahulu namun langsung 

mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya, setelah jumlahnya 

mencukupi pengumpulan datanya dihentikan.” Kelemahan dari metode ini adalah 

sangat mungkin sampel yang diperoleh tidak representative dan bias, sehingga 

tidak mungkin menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi berdasarkan metode 

ini.  

Alasan pengambilan sampel dengan cara accidental sampling  ini adalah 

atas pertimbangan jumlah pengunjung di objek wisata Kimal Park Bendungan 

Tirtashinta tidak diketahui dengan jelas. Hal ini sesuai dengan W. Gulo dalam 

Firiani (2012) bahwa penarikan penelitian yang populasinya tidak diketahui, 

sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan yang berlaku umum terhadap populasi. 

Kriteria sampel responden terpilih yaitu pengunjung yang berkunjung di objek 

wisata. Responden dipilih dari satu kategori wisatawan berdasarkan waktu 

berkunjung, yaitu hari kamis dan akhir pekan (Minggu), dengan waktu 
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pengambilan data dimulai dari jam 10.00 pagi sampai dengan jam 17.00 sore. 

Menurut Roscoe yang dikutip Uma Sekaran (2006) dalam Hendryadi (2010) 

memberikan acuan umum untuk menentukan sampel yaitu ukuran sampel lebih 

dari 30 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Jumlah sampel yang diperoleh 

yaitu 61 responden. Teknik sampling ini digunakan untuk mengetahui 

karakteristik pengunjung, dan kepuasan pengunjung terhadap kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana wisata yang tersedia di Kimal Park Bendungan 

Tirtashinta 

 

1.6.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah data 

primer dan data sekunder yang telah diperoleh. Teknik analisis data ini berguna 

untuk mempresentasikan seluruh data yang telah diperoleh dengan bentuk yang 

disesuaikan dengan kebutuhan. Analisis data merupakan salah satu proses 

penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan 

permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap (A. Muhson). Oleh 

karena itu, tahap analisis data sangat penting guna untuk mencapai tujuan 

penelitian. Pada teknik analisis data akan dijelaskan mengenai teknik analisis data 

yang digunakan untuk memperoleh informasi. Berikut merupakan teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian Kepuasan Pengunjung Terhadap Sarana dan 

Prasarana Wisata di Kimal Park Bendungan Tirta Shinta : 

 

1.  Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif bertujuan untuk 

mengubah sekumpulan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami 

yang berbentuk informasi yang lebih ringkas. Statistik deskriptif dalam penelitian 

pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk 

tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan 

ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numeric dan 
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grafik. Data dalam penelitian kuantitatif ini merupakan hasil pengukuran terhadap 

keberadaan suatu variable. Analisis deskriptif kuantitatif untuk memberikan 

gambaran mengenai objek penelitian yang diolah menggunakan cara-cara 

penyajian data dengan distribusi frekuensi, grafik, diagram, maupun dengan mean, 

median dan modus (Sarwono) dalam (Rahman, 2014). Kegiatan analisis data 

dalam penelitian kuantitatif meliputi pengolahan dan penyajian data, melakukan 

berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data, serta melakukan analisis untuk 

menguji hipotesis atau rumusan masalah.  

Analisis statistic deskriptif dalam penelitian ini ditujukan untuk sasaran 

pertama dan kedua yaitu identifikasi kepuasan pengunjung terhadap sarana wisata 

dan identifikasi kepuasan pengunjung terhadap prasarana wisata. Analisis statistik 

deksriptif pada penelitian ini dilakukan pada hasil data kebutuhan fasilitas sarana 

prasarana yang dibutuhkan pengunjung, tingkat pelayanan kualitas dan kuantitas 

fasilitas sarana prasarana sesuai standar dan juga kepuasan pengunjung terhadap 

sarana prasarana wisata yang tersedia di Kimal Park Bendungan Tirta Shinta. 

Teknik analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa jauh kepuasan 

yang dirasakan oleh pengunjung terhadap sarana prasarana wisata dan pada sarana 

prasarana manakah yang memberikan kepuasan dan tidak memberikan rasa puas 

kepada pengunjung yang datang. Data yang dibutuhkan diperoleh melalui angket 

atau kuisioner dan observasi. Data yang ditujukan untuk mengetahui kebutuhan 

fasilitas sarana prasarana wisata dan kepuasan pengunjung dalam penelitian ini 

akan dinilai secara deskriptif persentase kemudian hasil perhitungan deskriptif 

persentase ditafsirkan ke dalam kalimat, dengan perhitungan sebagai berikut (PPT 

Metode Analisis Perencanaan 1, 2016) : 

 

Persentase 	%� =


�
× 100 

Keterangan : 

Persentase (%) = Deskriptif persentase (%) 
n  = Skor yang diperoleh 

N  = Skor maksimal/jumlah sampel penelitian 
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2.  Analisis Asosisiasi Korelatif (Kendall’s Tau dan Chi Square) 

Pada sasaran ketiga yaitu identifikasi korelasi karakteristik pengunjung 

terhadap kepuasan terkait sarana prasarana wisata digunakan analisis asosiasi 

yang merupakan analisis statistic yang digunakan untuk mencari hubungan antar 

dua variable atau lebih, dimana hubungan yang dihasilkan belum tentu 

menunjukkan sebab akibat. Koefisien korelasi adalah pengukuran asosiasi antar 

dua variable. Metode analisis asosiasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

korelasi variable ordinal collapse dengan menggunakan uji koefisien kendall’s 

tau. Menurut Sugiyono (2007) dalam (Handaru & Ajining, 2011) korelasi 

Kendall’s Tau digunakan untuk mencari hubungan atau menguji hipotesis antara 

dua variable atau lebih, bila data berbentuk ordinal. Dapat pula salah satu data 

berskala ordinal sementara data yang lainnya beskala nominal maupun rasio. 

Analisis chi-square bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variable yang 

terdapat pada baris dan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji chi-square 

harus berbentuk data frekuensi berskala nominal atau ordinan atau dapat juga 

salah satu data berskala nominal dan ordinal. Korelasi kendall’s tau dan chi-

square merupakan bagian dari statistic non parametric. Oleh karena itu, tidak ada 

asumsi atau persyaratan khusus yang mewajibkan data penelitian harus 

terdistribusi secara normal dan hubungan yang terbentuk antar variable harus 

linier.  

Analisis ini ditujukan untuk mengetahui hubungan, keeratan dan arah 

hubungan antara variable karakteristik pengunjung dan kepuasan pengunjung 

terkait sarana prasarana wisata yang tersedia di Kimal Park Bendungan Tirta 

Shinta. Untuk variable jenis kelamin, pekerjaan, motivasi berkunjung dan 

frekuensi berwisata dianalisis menggunakan analisis korelasi chi-square. Hal itu 

dikarenakan bentuk data variable tersebut adalah nominal. Sedangkan untuk 

variable usia dan tingkat pendapatan dianalisis menggunakan analisis korelasi 

kendall’s tau, dikarenakan bentuk data variable tersebut adalah ordinal dan rasio. 

Selanjutnya analisis dilakukan melalui aplikasi SPSS 23 (Statistifical Product and 

Service Solution). Untuk arah hubungan dilihat dari angka koefisien korelasi 

apakah hasilnya bernilai positif atau negatif. Sedangkan untuk memaknai tingkat 

keeratan atau kekuatan hubungan antar variable ini, maka terlebih dahulu harus 
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mengetahui kriteria tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi. Interpretasi 

uji korelasi ini dilihat dari nilainya. Kuat lemah hubungan diukur diantara jarak 0 

sampai dengan 1. Menurut J. Sarwono dalam Raharjo (2019), kriteria tingkat 

keeratan hubungan (koefisien korelasi)  antar variable dalam analisis korelasi 

dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 s/d 0,25 artinya hubungan sangat 

lemah. 

2. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 s/d 0,50 artinya hubungan cukup. 

3. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 s/d 0,75 artinya hubungan kuat. 

4. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 s/d 0,99 artinya hubungan sangat kuat. 

5. Nilai koefisien korelasi sebesar 1,00 artinya hubungan sempurna. 

 

1.7  Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya 

atau terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam tema, 

meskipun terdapat perbedaan dalam studi kasus, konsep dan beberapa variabel 

yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Kepuasan 

Pegunjung Terhadap Sarana dan Prasarana Wisata di Kimal Park Bendungan 

Tirtashinta Wonomarto Kotabumi Utara. Adapun perbedaan antara penelitian 

yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat terlihat dalam tabel I.4 

berikut : 

 

Tabel I.4 Perbandingan Keaslian Penelitian Yang Dilakukan 

No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Ibnu Al-
Taufiq 
(2016) 

Kepuasan 
Pengunjung 
Terhadap 
Fasilitas Dan 
Kualitas 
Pelayanan 
Rumah 
Makan Di 
Pantai Drini 
Kabupaten 
Gunung 
Kidul 

Kawasan 
wisata 
Kabupaten 
Gunung 
Kidul 

Untuk 
mengetahui 
kepuasan 
pengunjung 
terhadap fasilitas 
dan kualitas 
pelayanan rumah 
makan di pantai 
Drini 

Metode 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif 
dengan 
menggunakan 
metode 
Importance-

Performance 

Analysis 

(IPA) 

Menunjukkan 
tingkat 
kenyataan 
lebih rendah 
jika 
dibandingan 
tingkat harapan 
sehingga 
secara 
keseluruhan 
pengunjung 
merasa tidak 
puas dengan 
fasilitas dan 
kualitas 
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No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

pelayanan 
rumah makan 
yang ada di 
pantai Drini. 

2. Yosef 
Abdul 
Ghani, dkk 
(2015) 

Pengaruh 
Inovasi 
Sarana 
Prasarana 
Terhadap 
Kepuasan 
Pengunjung 
Objek 
Wisata 
Karangsetra 
Waterland 

Kawasan 
Wisata 
Kota 
Bandung 

Untuk Menguji 
Pengaruh 
Inovasi Sarana 
Prasarana 
Terhadap 
Kepuasan 
Pengunjung Di 
Objek Wisata 
Karangsetra 
Waterland 
Bandung 

Metode 
analisis 
deskriptif 
kuantitatif 

Tanggapan 
pengunjung 
terhadap 
inovasi sarana 
dan prasarana 
bisa dikatakan 
cukup baik, 
pengunjung 
cukup 
menyukai 
inovasi sarana 
prasarana yang 
dilakukan oleh 
pihak objek 
wisata 
karangsetra 
waterland 
Bandung dan 
tanggapan 
pengunjung 
terhadap 
kepuasan 
pengunjung 
bisa dikatakan 
baik, 
pengunjung 
merasa puas 
melakukan 
kegiatan wisata 
di karangsetra 
waterland 
Bandung. 

3. Oktari 
Susetyarini 
dan Jussac 
Maulana 
Masjhoer 
(2018) 

Pengukuran 
Tingkat 
Kepuasan 
Wisatawan 
Terhadap 
Fasilitas 
Umum, 
Prasarana 
Umum, Dan 
Fasilitas 
Pariwisata Di 
Malioboro 
Pasca 
Revitalisasi 
Kawasan 

Kawasan 
Malioboro, 
D.I. 
Yogyakarta 

Untuk 
mengetahui 
kualitas fasilitas 
umum, prasarana 
umum, dan 
fasilitas 
pariwisata serta 
tingkat kepuasan 
wisatawan yang 
berkunjung di 
kawasan 
Malioboro 
pascarevitalisasi 

Metode 
analisis 
Importance-

Performance 

Analysis 

(IPA)  

Secara fisik 
kualitas dan 
kuantitas 
fasilitas umum, 
prasarana 
umum, dan 
fasilitas 
pariwisata di 
kawasan 
Malioboro 
pasca 
revitalisasi 
mengalami 
peningkatan 
akan tetapi 
belum 
memenuhi 
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No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

tingkat harapan 
wisatawan. 
Tingkat 
kepuasan 
wisatawan 
terhadap 
fasilitas umum 
sebesar 59.3%, 
prasarana 
umum dan 
fasilitas 
pariwisata 63.4 
%. Wisatawan 
tidak puas 
dengan 
fasilitas umum, 
prasarana 
umum, dan 
fasilitas 
pariwisata 
dikarenakan 
harapan 
wisatawan 
lebih besar 
dibandingkan 
kinerja (Y>X). 

4. Putri 
Salamah 
(2019) 

Kepuasan 
Pengunjung 
Terhadap 
Sarana dan  
Prasarana 
Wisata di 
Kimal Park 
Bendungan 
Tirtashinta 

Kawasan 
Wisata 
Kecamatan 
Kotabumi 
Utara 

Mengetahui 
kepuasan 
pengunjung 
terhadap sarana 
prasarana di 
objek wisata 
bendungan tirta 
shinta 
 

Metode 
Analisis 
Deskriptif 
Kuantitatif 

Informasi 
terkait 
kepuasan 
pengunjung 
terhadap 
sarana dan 
prasarana yang 
ada di Kimal 
Park 
Bendungan 
Tirtashinta. 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019 
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Dari tabel keaslian penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi kepuasan pengunjung terhadap sarana dan prasarana 

wisata yang telah tersedia di Kimal Park Bendungan Tirtashinta. Kepuasan ini 

dinilai dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wisata yang tersedia. 

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan 

metode pengambilan sample accidental sampling. Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu analisis statistic deskriptif dan analisis asosiasi 

korelatif. 
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1.8 Kerangka Pikir Penelitian  

 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019 

Gambar 1.3 

Kerangka Pikir Penelitian 
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1.9 Kerangka Analisis 

Kerangka analisis merupakan perumusan dari input proses dan output 

penelitian. Input yang dimaksud berupa data, variabel dan indikator yang 

digunakan dan diperoleh dari kajian literatur. Proses merupakan analisis dan 

metode yang digunakan, sedangkan output berupa hasil yang diperoleh dari 

analisis yang telah dilakukan. Kerangka analisis dapat dilihat pada gambar berikut 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019 

 

 

INPUT 

1. Tempat parkir 
2. Toilet umum 

3. Tempat sampah 

4. Gazebo/pondok 
santai 

5. Musholla 

6. Warung makan 
dan minum 

7. Wahana 
permainan 

8. Pos Petugas 
keamanan wisata 

1. Akses Jalan  
2. Transportasi   
3. Air bersih  
4. Listrik  
5. Jaringan 

Komunikasi 

1. Usia 
2. Jenis Kelamin 
3. Tingkat Pendidikan 
4. Tingkat Pendapatan 
5. Motivasi 

Berkunjung 
6. Frekuensi Berwisata 

PROSES 

Identifikasi kepuasan 
pengunjung terhadap 
sarana wisata di 
Bendungan Tirta Shinta 
(Statistik Deskriptif) 

Identifikasi kepuasan 
pengunjung terhadap 
prasarana wisata di Kimal 
Park Bendungan Tirta 
Shinta (Statistik 
Deskriptif) 

Identifikasi  hubungan 
karakteristik pengunjung  
dan kepuasan terkait 
sarana prasarana wisata di  
Kimal Park Bendungan 
Tirta Shinta (Deskriptif 
Kuantitatif) 

OUTPUT 

Kepuasan 
pengunjung 
terhadap sarana 
wisata di Kimal 
Park Bendungan 
Tirta Shinta 

Kepuasan 
pengunjung 
terhadap prasarana 
wisata di Kimal 
Park Bendungan 
Tirta Shinta 

Temuan Hasil Studi Kesimpulan dan Rekomendasi 

Karakteristik 
Pengunjung dan 
hubungannya 
dengan kepuasan 
terkait sarana 
prasarana wisata 
di Kimal Park 
Bendungan Tirta 
Shinta 
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1.10 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan 

pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, kerangka pikir, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT KEPUASAN PENGUNJUNG 

TERHADAP SARANA DAN PRASARANA WISATA 

Bab ini menjelaskan literatur yang berkaitan dengan tema tugas akhir penulis 

yaitu pengaruh kepuasan pengunjung terhadap sarana dan prasarana wisata di 

objek wisata Bendungan Tirta Shinta. 

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI KECAMATAN KOTABUMI 

UTARA DAN OBJEK WISATA KIMAL PARK BENDUNGAN 

TIRTASHINTA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi di Kecamatan 

Kotabumi Utara tepatnya di wisata Bendungan Tirta Shinta yang terdiri dari peta 

wilayah studi, kondisi umum wilayah dan kondisi kawasan wisata serta fasilitas 

sarana dan prasarana wisata yang tersedia di objek wisata.  

BAB IV ANALISIS KEPUASAN PENGUNJUNG TERHADAP FASILITAS 

SARANA DAN PRASARANA WISATA DI KIMAL PARK BENDUNGAN 

TIRTASHINTA  

Bab ini menjelaskan mengenai data yang telah didapatkan dan dianalisis dan juga 

menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Data yang akan dianalisis 

yaitu data kebutuhan fasilitas sarana prasarana wisata yang dibutuhkan 

pengunjung, kualitas dan kuantitas sarana prasarana wisata yang tersedia, 

kepuasan pengunjung terhadap fasilitas sarana prasarana wisata, dan hubungan 

karakteristik pengunjung terhadap kepuasan terkait sarana dan prasarana wisata 

yang tersedia. 
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BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian terkait kepuasan pengunjung 

terhadap fasilitas sarana dan prasarana wisata di Kimal Park Bendungan 

Tirtashinta serta memuat saran untuk studi lanjutan dengan memuat rekomendasi 

terhadap penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

  


