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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari atribut
attraction, accessbility, amenities dan ancillary terhadap kepuasan pengunjung
pada tujuan wisata Elo Rafting baik secara parsial ataupun simultan. Analisis data
yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan
masyarakat yang pernah berkunjung ke obyek wisata Elo Rafting.Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan
reliabilitasnya. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk
mengidentifikasi variabel-variabel yang signifikan.
Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa hanya pada
variabel attractions dan amenities yang berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pengunjung. Sedangkan pada variabel accessibility
berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan ancillary berpengaruh positif
namun juga tidak signifikan. Angka Adjusted R Square adalah 0,228, Kepuasan
Pengunjung dapat dijelaskan oleh variasi variabel Attractions, Accessibility,
Amenities dan Ancillary sebesar 22%. Hal ini juga mengandung arti bahwa
pengaruh variable X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y adalah sebesar 22%. Sedangkan
sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variasi variabel lain diluar penelitian ini.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the effect of attraction, accessability,
amenities and ancillary attributes to visitor satisfaction on Elo Rafting tourist
destination either partially or simultaneously. Document analysis used in this
research were descriptive and quantitative. The sampling technique used in this
research was purposive sampling. The sample in this study amounted to 100
people who have visited the Elo Rafting tourist attraction. The documents
collection was done by using questionnaires that have been tested with the validity
and reliability. Documents were analyzed using multiple linier regression analysis
to identify the significant variables.
Hypothesis tested by t test shows that only on the variables of attractions
and amenities that have positive and significant impact on visitor satisfaction.
Whereas variable accessibility variable has negatives and ancillary have positive
effect but both are not significant. The Adjusted R Square number is 0,228, Visitor
Satisfaction can be explained by variations of the Attraction, Accessibility,
Amenities and Ancillary variables of 22%. It also means that the effect of
variables X1, X2, X3 and X4 on Y is 22%. While the rest equal to 78% influenced
by variations of other variables outside this study.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang dikenal dengan negara kepulauan
terbesar di dunia, yaitu memiliki luas wilayah sebesar 1,904,569 km2 dengan
jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara
yang memiliki keadaan alam yang sangat mempesona, sehingga banyak
wisatawan yang ingin datang ke Indonesia untuk menikmati alam kita. Sektor
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pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai
salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya serta potensi pariwisata daerah diharapkan dapat
memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Hal tersebut sejalan
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dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor10 tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Kepariwisataan
ditujukan

untuk

meningkatkan

pendapatan

nasional

dalam

rangka
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meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan
memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong
pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan
daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan
mempererat persahabatan antar bangsa.” Perkembangan pariwisata juga dapat
mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena hal tersebut
menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada
gilirannya

akan menimbulkan kegiatan produksi

1

barang dan

jasa.

2

Selama berwisata, wisatawan akan berbelanja, sehingga secara langsung
menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa. Pariwisata sebuah dituntut untuk
berkembang pada masa ke masa agar tetap menarik minat para wisatawan untuk
datang berkunjung.
Alam Indonesia sangat berpotensi untuk menarik wisatawan yang akan
berakibat meningkatkan devisa pada tiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dari PDB
dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2010 sd 2015 selalu mengalami
peningkatan. Menurut sumber BPS/Kementerian Pariwisata, tahun 2010
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kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 261,05 T menjadi 461,36 T
rupiah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Devisa juga meningkat dari
7.603,45 juta dollar pada tahun 2010 menjadi 12.225,89 juta dollar (2015) dan
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kontribusi terhadap Tenaga Kerja sebesar 4 juta orang tahun 2010 menjadi 12,1
juta orang atau 10,6% dari total tenaga kerja nasional. Di tahun 2019 akhir RPJM
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) periode kepemimpinan Presiden Joko
Widodo menargetkan wisatawan asing berkunjung berjumlah 20 juta, wisatawan
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dari dalam negeri berjumlah 275 juta orang. Target yang tinggi tersebut juga
disertai beberapa kebijakan pariwisata yang diluncurkan oleh pemerintahan
presiden Joko Widodo sebagai bentuk keseriusannya membangun pariwisata di
Indonesia untuk meningkatkan devisa besar bagi negara. Adapun beberapa
kebijakannya menurut adalah:
1. Kucurkan Dana Besar Sokong Pembangunan Pariwisata
Salah satu cara presiden Jokowi untuk membuat pariwisata Indonesia
menjadi terpopuler di dunia ini dengan mengucurkan dana Rp.5,6 trilliun
untuk membangun infrastruktur dan promosi wisata. Seperti yang

3

diungkapkan oleh Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata, Sapta
Nirwandar.
2. Pemberian Bebas Visa
Untuk menjadikan Pariwisata Tanah Air Indonesia menjadi terpopuler di
dunia, Jokowi memutuskan kebijakan berupa pemberlakukan bebas visa
untuk 92 negara.
3. Infrastruktur Perhubungan diperkuat
Untuk mengembangkan destinasi wisata agar Pariwisata Indonesia
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menjadi terpopuler ini dikabarkan Presiden Jokowi mengungkapkan ada
tiga hal besar yang harus dilakukan yang diantaranya adalah kapal
diperlukan untuk akses antar pulau karena kalau tidak biayanya akan
mahal sekali.
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Begitu banyaknya keindahan alam serta budaya di Indonesia yang
tentunya memiliki ciri khas yang bermacam-macam pada setiap daerahnya,
sehingga dapat dikatakan bahwa di setiap daerah di Indonesia memiliki
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tempatwisata yang khas dan dapat menjadi identitas daerah tersebut contohnya
Papua dengan Raja ampat, Sumatera Utara dengan danau Toba, Bali dengan
pantai Kuta, Jawa tengah dengan Borobudur dan masih banyak lainnya. Di Pulau
Jawa yang merupakan pulau yang sering di kunjungi wisatawan karena
pariwisatanya yang unik dan beragam. Pada Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa pada
tahun ke tahun dari 2010-2014 wisatawan yang berkunjung mengalami kenaikan
di setiap tahunnya. Hal itu menandakan berkembangnya pariwisata di pulau Jawa.
Dari tabel 1.1 tersebut dapat juga kita lihat bahwa jumlah pengunjung pada tahun
2014, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga di Jawa setelah Jawa
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Timur dan Jawa Barat dengan jumlah pengunjung 30.271.679 orang. Menduduki
peringkat ketiga menunjukkan bahwa potensi wisata di Jawa Tengah kurang
diminati wisatawan untuk datang berkunjung dibandingkan dengan provinsi lain
di Jawa, salah satu peyebab kurangnya peminat wisatawan ke objek wisata adalah
kurang terawatnya objek wisata. Jumlah pengunjung objek wisata di Jawa Tengah
mengalami penurunan 1,65 persen pada tahun 2011 dari 22.592.951 orang
menjadi 22.219.865 orang. Penurunan tersebut disebabkan karena bencana alam
yang terjadi di Kabupaten Magelang yang merupakan daerah yang paling banyak

W
D

menarik wisatawan di Jawa Tengah seperti yang tertulis di table 1.2. Jumlah
pengujung objek wisata pada tahun 2012 naik 15,23 persen dari 22.219.865 orang
menjadi 25.603.157 orang. Kenaikan tersebut dikarenakan objek wisata unggulan
di Kabupaten Magelang seperti Candi Borobudur, Ketep Pass dan Candi Mendut
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kembali beroperasional paska meletusnya gunung Merapi. Kemudian kunjungan
wisatawan pada tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami tren yang baik dari
jumlah pengunjung mancanegara maupun jumlah pengunjung nusantara.
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Tabel 1.1

5

Tabel 1.2
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Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa distribusi pengunjung Kabupaten Magelang
lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain di Jawa Tengah
setiap tahunnya. Banyaknya jumlah pengunjung di Kabupaten Magelang
dikarenakan daerah tersebut merupakan salah satu contoh daerah yang memiliki
tempat wisata menarik bagi wisatawan mancanegara dan lokal. Daya tarik utama
wisatawan berkunjung ke Magelang adalah candi Borobudur yang dikenal sebagai
candi Budha terbesar di dunia dan ditetapkan sebagai 7 keajaiban dunia.
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Wisatawan yang biasa berkunjung ke Borobudur adalah rombongan wisata, study
tour, traveller, pemuka agama Budha dll. Banyak wisatawan yang datang ke
Magelang hanya untuk menikmati kemegahan candi Borobudur saja padahal ada
banyak tempat wisata menarik disekitarnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya
promosi dari pemerintah tentang wisata yang menarik lainnya seperti contoh
seperti Candi Mendut, Candi Pawon, Gereja Ayam, Punthuk Setumbu dan wisata
petualangan mengarungi sungai Elo yaitu Elo rafting. Akan tetapi pada beberapa
tahun kebelakang muncul wisata baru yang sedang berkembang di Kabupaten
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Magelang.Wisata tersebut adalah gabungan antara wisata alam dan olahraga yaitu
Rafting. Rafting dalam beberapa tahun ini menjadi aktivitas yang digandrungi
oleh masyarakat hal ini dikarenakan banyaknya acara di TV yang mengajak untuk
menjelajah pesona alam Indonesia dan ditambah lagi dengan kekuatan media
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social yang sangat besar menarik minat masyarakat untuk berwisata alam.
Rafting adalah sebuah aktifitas yang memadukan unsur petualangan, edukasi,
olahraga dan rekreasi dengan mengarungi alur sungai yang ber jeram
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menggunakan media boat karet, dayung, kayak, dan kano. (Ayung rafting).
Kabupaten Magelang memiliki 2 sungai yang sering digunakan untuk
rafting/arung jeram, sungai tersebut yaitu sungai Elo dan sungai Progo. Sungai
Elo adalah sungai favorit yang digunakan untuk rafting karena arus dan medannya
tidak terlalu ekstrim, sehingga aktifitas rafting di sungai Elo dapat dikatakan
ramah untuk keluarga dengan batasan umur 8-65 tahun. Sungai ini sangat ideal
untuk berwisata arung jeram di kawasan Magelang, karena karakter aliran yang
stabil dan relatif aman untuk diarungi baik di musim kemarau atau musim hujan.
Sungai Elo berhulu dari Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Gunung
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Ungaran, sehingga tidak dipengaruhi oleh aliran material vulkanik dari Gunung
Merapi
Metode yang ingin digunakan penulis yaitu penggunaan atribut penawaran
kepariwisataan yang berjumlah 4 atribut yaitu Attraction, Accessibility, Amenity,
Ancillary atau biasa disebut atribut 4A. Dari uraian diatas, peneliti memandang
perlunya kajian kepuasan wisatawan setelah mengunjungi Elo Rafting. Oleh
karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh
Atribut 4A (Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary) Terhadap Kepuasan
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Pengunjung Pada Tujuan Wisata Elo Rafting Magelang”
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibuat oleh
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peneliti adalah:

1. Apakah atribut “attraction” berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
para pengunjung Elo rafting?
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2. Apakah atribut “accessibility” berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
para pengunjung Elo rafting?

3. Apakah atribut “amenity” berpengaruh signifikan terhadap kepuasan para
pengunjung Elo rafting?
4. Apakah atribut “ancillary” berpengaruh signifikan terhadap kepuasan para
pengunjung Elo rafting?
5. Apakah atribut 4A Attractions, Accessibility, Amenities, Ancillary secara
simultan berpengaruh terhadap kepuasan para wisatawan Elo rafting?
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1.3 Tujuan penelitian
Tujuan dari penilitian ini adalah:
a. Untuk menganalisis pengaruh Attractions terhadap kepuasan pengunjung
Obyek Wisata Elo Rafting.
b. Untuk

menganalisis

pengaruh

Accessibility

terhadap

kepuasan

pengunjung Obyek Wisata Elo Rafting.
c. Untuk menganalisis pengaruh Amenities terhadap kepuasan pengunjung
Obyek Wisata Elo Rafting.
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d. Untuk menganalisis pengaruh Ancillary terhadap kepuasan pengunjung
Obyek Wisata Elo Rafting.

e. Untuk menganalisis pengaruh Attractions, Accessibility, Amenities,
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Ancillary terhadap kepuasan pengunjung Obyek Obyek Wisata Elo
Rafting

1.4 Manfaat penelitian
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Manfaat dari penilitian yang diperoleh adalah:
1. Bagi Pemerintah daerah. Khususnya dinas pariwisata kabupaten magelang
dapat bermanfaat sebagai evaluasi dan masukan dalam membangun
pariwisata di kabupaten Magelang menjadi lebih baik.
2. Bagi pengelola. Agar pengelola dapat memperoleh gambaran tentang
respon pengunjung terhadap Elo rafting beserta berbagai fasilitasnya,
sehingga dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam
mengembangkan obyek wisata tersebut dan mengelolanya dengan lebih
baik.
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3. Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan
disamping pengetahuan teoritis yang didapat selama kuliah. Selain itu
sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh derajat
kesarjanaan S1 pada Fakultas bisnis UKDW.
1.5 Batasan Penelitian
Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas sehingga mendapat hasil yang
baik serta terarah sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka
dilakukan batasan sebagai berikut:
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1. Peneilitian dilakukan kepada 100 orang responden, yaitu mereka yang
pernah berkunjung dan menikmati wisata arung jeram di Elo Rafting
2. Tempat penelitian dilakukan di Elo Rafting, Magelang
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3. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Maret– Juni 2018
4. Variabel yang diteliti adalah
Ancillary) dan Kepuasan.

©

4A (Attraction, accessibility, Amenity,

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berkaitan dengan
Analisis Pengaruh Atribut 4A (Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary)
Terhadap Kepuasan Pengunjung Pada Tujuan Wisata Elo Rafting
Magelangmaka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
5.1.1. Total responden yang didapatkan dan diperlukan adalah 100
orang responden. Berikut analisis profil responden, yang
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pertama adalah usia responden paling banyak mendominasi
adalah dari umur 28 tahun sampai 35 tahun yaitu sebanyak 45
orang atau 45% dengan di dominasi oleh responden berjenis
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kelamin laki-laki yaitu sebanyak 55 orang (55%), dari data
tersebut dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah
berpendidikan SMA/Sedrajat dengan 43 orang atau 43%,
wisatawan yang bekunjung ke Elo rafting kebanyakan berasal
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dari berbagai macam kota di Jawa Tengah yaitu sebanyak63
orang atau 63%, kemudian untuk pekerjaan dari 100 orang
responden pekerjaan paling banyak adalah pegawai swasta
dengan 29 orang (29%),mayoritas pengunjung ke elo rafting
berkunjung bersama rekan kerja sebanyak 42 orang (42%) dan
yang terakhir rata rata pengunjung berkunjung ke Elo rafting

dalam 6 bulan terakhir terbanyak adalah

responden

berkunjung 1 kali dalam 6 bulan terdapat 85 orang atau (85%)

51
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5.1.2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat ditarik
kesimpulan

bahwa

variabel

Attractions

dan

Amenities

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan
pengunjung di Elo rafting Magelang. Sedangkan variabel
Accessibility dan Ancillary tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pengunjung di Elo Rafting Magelang. Hal
ini dapat diartikan atau di simpulkan bahwa masyarakat yang
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berkunjung ke Elo Rafting Magelang merasakan kepuasan
berdasarkan Attractions dan Amenities yang dimiliki Elo
Rafting Magelang.
5.2. Saran
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Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. Maka penulis memberikan
saran yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pihak pengelola obyek wisata Elo Rafting dan bagi
peneliti selanjutnya.
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Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
5.2.1. Saran Bagi Pengelola
Jika dilihat dari sisi atraksinya yang berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengunjung maka saran peneliti adalah untuk menjaga
supaya kualitas atraksi/Attractions yang ada menjadi lebih baik dan
pengelola juga bisa menambah macam aktivitas yang menjadi daya
tarik utama seperti contoh: mungkin tidak hanya rafting saja tetapi
juga bisa menyediakan aktivitas sperti tubing, kano, kayak daan lainlainnya. Kedua, jika dilihat dari variabel akses/Accessibility yang
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tidak berpengaruh signifkan terhadap kepuasan pengunjung maka
saran peneliti adalah tetap meningkatkan dan memelihara factor fakor
yang menunjung atribut akses contohnya: kondisi jalan, petunjuk
menuju lokasi rafting, akses transportasi umum dll. Meskipun akses
tidak berpengaruh singifikan bagi pengunjung tetapi pengelola juga
harus memperhatikan atribut akses untuk dibenahi dengan baik
sehingga pengunjung dapat lebih terpuaskan ketika mengunjungi Elo
Rafting. Ketiga, jika dilihat dari variabel fasilitias/Amenitiesyang
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berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung adalah
perawatan secara berkala tehadap fasilitias yang ada di Elo Rafting
dan selalu meningkatkan standar pelayanan kepada pengunjung entah
itu dari sisi kebersihan, kerapihan, kecakapan, profesionalitas pegawai
dan
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lain-lainnya.

Keempat,

jika

dilihat

dari

fasilitas

pendukung/kelembagaan/Ancillary yang tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan pengunjung, saran peneliti adalah
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pengelola dapat menggandeng pihak investor untuk mendirikan
penginapan/poliklinik/penyediaan mesin ATM dan penyediaan SPBU
mini sebagai penunjang kebutuhan lain pengunjung yang berada di
Elo Rafting

5.2.2. Saran Bagi Peneliti selanjutnya
5.2.2.1.

Dalam penelitian ini, variabel bebas penulis hanya berfokus

dan terbatas pada variabel Attractions, Accessibility, Amenities dan
Ancillary terhadap Kepuasan Pengunjung saja saran peneliti adalah
peneliti selanjutnya diharapkan mampu menemukan dan meneliti
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factor-faktor lain selain 4 faktor tersebut yang berpengaruh terhadap
kepuasan konsumen.
5.2.2.2.

Dalam penelitian ini juga, hasil penelitian dari variabel

Accessibility dan Ancillary masih belum signifikan mengingat secara
teori kedua variabel tersebut merupakan salah satu faktor penting
dalam

memberikan

kontribusi

untuk

pembentukan

kepuasan

pengunjung. Oleh karena itu penelitian selanjutnya disarankan untuk
mampu mengembangkan hasil dari penelitian ini dengan menambah
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jumlah responden
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