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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berwisata adalah suatu kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat

pada zaman sekarang ini. Setiap individu pastilah membutuhkan waktu rehat

untuk dirinya tanpa harus memikirkan rutinitas yang membuat penat, salah satu

caranya dengan cara berwisata. Berwisata membuat individu dapat melupakan

hal-hal yang membosankan serta mengekspresikan diri dengan melakukan hal-hal

yang disukai yang tidak bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti

berpetualang.

Ismayati (2010) mengatakan bahwa berwisata adalah suatu kegiatan yang

tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal ini karena setiap individu

sangat membutuhkan wisata yang dapat dilakukan baik di dalam ataupun di luar

tempat tinggalnya. Berwisata memiliki banyak tujuan, diantaranya bersenang-

senang, untuk tujuan bisnis, menambah pengalaman, relasi, dan lainnya.

Seringkali individu melakukan suatu wisata disebabkan oleh beberapa hal,

yaitu tempat wisata yang akan dikunjungi menjadi suatu tren, menjadi sebuah

tempat rujukan, jumlah biaya yang dikeluarkan murah, pilihan model pembayaran

menggunakan uang cash atau kartu kredit selalu ada, tempat wisata yang sesuai

dengan selera, dan liburan yang direncanakan memiliki beragam sumber

informasi (Kandari, 2009).
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Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya

alam baik itu yang berada di daratan, udara, maupun di perairannya. Di samping

itu, Indonesia juga merupakan suatu negara yang memiliki tingkat

keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya

peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di berbagai tempat di Indonesia.

Semua potensi yang ada itu mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi

pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam.

Berdasarkan data World Tourism Organization, akibat dari krisis global

bulan Oktober 2008 menyebabkan penurunan pertumbuhan pariwisata dunia.

Pada bulan Januari-April 2009, pariwisata global turun sebesar 8,4%. Untuk

Eropa turun 10,4%, Amerika turun 5,4%. Akan tetapi Afrika dan Asia mengalami

peningkatan pertumbuhan, untuk Afrika naik 3,1% dan Asia tumbuh 1,2% serta

untuk Indonesia meningkat sebesar 1,53%. Untuk Asean, beberapa negara juga

mengalami penurunan. Singapura turun 9,2%, Thailand turun 15% serta Vietnam

juga merosot 17,7%. Untuk negara Asean yang mengalami kenaikan adalah

Malaysia sebesar 4,4%, Filipina 0,18%, serta Indonesia yang tumbuh hingga

1,38% (Rindasti, 2014).

Pada tahun 2012, sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa negara

terbesar kelima untuk negara Indonesia. Di triwulan pertama 2013, pariwisata

Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup progresif. Peningkatan ini bisa

dilihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai angka 1,29 juta orang

pada bulan Januari-Februari 2013, naik sebesar 3,82% apabila dibandingkan
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periode yang sama di tahun sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik

(BPS) hingga bulan September 2013, untuk ketiga kalinya Indonesia mengalami

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara lebih dari 750 ribu orang

setiap bulannya. Bahkan, pada bulan Juni dan Agustus kunjungan wisatawan

mencapai 789.594 dan 771.009 wisatawan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Indonesia menargetkan adanya kenaikan jumlah wisatawan domestik di

angka 400 juta orang dan 20 juta orang wisatawan mancanegara pada tahun 2025

mendatang. Kemenparekraf berharap target ini dapat terealisasi karena sektor

pariwisata menjadi salah satu sektor pendukung bagi perkembangan ekonomi

Indonesia dan memberikan multiplier effect terhadap industri lainnya, seperti

transportasi, akomodasi, pameran, hiburan dan kuliner (Rindasti, 2014).

Peningkatan industri pariwisata Indonesia itu merupakan suatu kesuksesan

dari program pemerintah dahulu, yaitu Visit Indonesia Year yang diresmikan pada

tahun 2008. Visit Indonesia Year 2008 dilatarbelakangi karena Indonesia sudah

lama tidak mengadakan suatu program kunjungan, terakhir kali ada di tahun 1991

dan juga persepsi bangsa Indonesia di mata dunia yang semakin baik (Rindasti,

2014). Untuk mendukung adanya program tersebut, beberapa provinsi seperti

Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, dan sebagainya telah

mulai merencanakan program-program kunjungan ke daerah mereka (Yurnaldi,

2008).

Kesuksesan Visit Indonesia Year 2008 juga didukung oleh program-

program televisi di Indonesia yang sekarang semakin banyak mempromosikan
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tempat-tempat wisata seperti Koper & Ransel, Backpacker, Dorce, dan Jalan-Jalan

Archipelago. Bahkan juga acara kuliner seperti Wisata Kuliner dan Bango Cita

Rasa Nusantara mempromosikan tempat-tempat wisata yang saling berdekatan

dengan suatu tempat wisata kuliner (Mega, 2008). Promosi tempat wisata dapat

juga dilakukan dari mulut ke mulut melalui orang yang pernah berkunjung ke

suatu tempat wisata. Di era sekarang, sangat mudah mendapatkan informasi

terkait tempat wisata. Hal itu karena promosi wisata telah merambah dunia

internet, contohnya dengan cerita perjalanan wisata yang pernah dilakukan oleh

seseorang di situs-situs internet yaitu di situs www.indobackpacker.com, dan

sebagainya.

Dalam skala pariwisata daerah, data dari Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru (TNBTS) menunjukkan bahwa pada tahun 1990’an, jumlah wisatawan di

Bromo-Semeru bisa mencapai 195.000 jiwa, yang terdiri dari 140.000 wisatawan

domestik dan 55.000 wisatawan mancanegara. Namun setiap tahunnya, wisatawan

terus menerus mengalami penurunan. Tahun 2007, data TNBTS yang dihimpun

untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memperlihatkan bahwa jumlah

wisawatan domestik hanya 49.980 jiwa, sedangkan wisatawan mancanegara

sebesar 14.900 jiwa. Data yang lain menunjukkan bahwa wisatawan tahun 2006

sekitar 56.825 jiwa yang berasal dari wisatawan domestik dan 9.960 jiwa yang

berasal dari wisatawan mancanegara (Kompas.com).

Data lain, jumlah wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Bromo

Tengger Semeru hingga bulan Juli 2015 juga mengalami penurunan. Dr. Ir. Ayu
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Dewi Utari, M.Si., Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

mengatakan bahwa penurunan ini sesuai dengan yang terdata. Sesuai data, untuk

peringatan Kasada saja jumlah kunjungan hanya 20 ribu orang. Jumlah ini

menurun dibandingkan tahun 2014. Ini juga terjadi pada tingkat kunjungan

wisatawan ke Gunung Semeru karena baru dibuka pada 01 Mei 2015, sehingga

otomatis kunjungan baru dimulai pada bulan Mei. Beliau menyampaikan bahwa

penurunan kunjungan ini telah terjadi sejak tahun 2014. Jumlah keseluruhan

wisatawan yang berkunjung pada tahun 2014 mencapai 570.145 orang dengan

hanya 10 persennya merupakan wisatawan mancanegara dengan target

pendapatan Rp. 7,5 miliar (Suarasurabaya.com).

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikenal sebagai tempat wisata

yang terkenal dan merupakan tempat wisata yang mendunia, banyak sekali

wisatawan baik itu dari mancanegara maupun domestik yang telah berlibur ke

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Azrul, 2007). Jenis wisata di Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru yang sangat dikenal oleh wisatawan adalah

Gunung Bromo, tetapi pada dekade abad 21 ini wisatawan yang berkunjung ke

Gunung Bromo semakin berkurang, kecuali ketika perayaan khusus misalnya

perayaan tahun baru. Meski begitu, dalam berbagai kesempatan pemerintah telah

berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Bromo

Tengger Semeru dan hasilnya mulai terlihat positif.

Dari data wawancara yang telah dihimpun, faktor-faktor penyebab intensi

wisatawan ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi rendah adalah
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karena sudah terlalu mainstream, pengelolaan kawasan dan fasilitas yang masih

kurang memadai, ada beberapa kondisi jalan yang tidak layak, tiket yang semakin

mahal, serta tantangan yang disuguhkan kurang (Koordinator & Humas organisasi

X, 03 Maret, 2015). Dari penjelasan diatas, diperlukan terobosan baru untuk

mengatasinya. Dampak yang ditimbulkan dari intensi berwisata wisatawan yang

rendah sangat luas, yaitu pemasukan Pemerintah Pusat dan empat Pemerintah

Kabupaten dari sektor pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

menurun serta juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Permasalahan lainnya, karena tingkat intensi berwisata setiap anggota

pecinta alam ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berbeda-beda walaupun

berada dalam satu komunitas. Wawancara yang peneliti lakukan kepada si D

sebagai koordinator & humas di komunitas pecinta alam X, yaitu:

“Nama saya D anggota organisasi pecinta alam x. Saya sudah menjadi
anggota dari organisasi ini selama 5 tahun dengan jabatan seksi
Koordinator. Selama ini memang kenyataannya setiap anggota memiliki
kecenderungan minat kegiatan yang berbeda-beda, dan itu berlaku juga
bahwa tingkat minat berwisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
setiap anggota juga berbeda-beda. Semenjak film 5 cm muncul, minat kami
melakukan kegiatan di Gunung Semeru yang menjadi bagian Taman
Nasional Bromo Tengger Semeru berkurang dan mengalihkan agenda-
agenda kegiatan ke tempat lain” (Koordinator & Humas organisasi X, 11
Maret, 2015).

Setiap anggota-anggota dari komunitas tersebut pasti mempunyai rasa ingin

berwisata, tetapi antara satu anggota dengan yang lainnya berbeda-beda tujuan

dan keinginannya, ada yang menyukai pantai, ada yang menyukai gunung, ada

yang menyukai danau, ada yang menyukai air terjun, tetapi tetap mayoritas

menyukai jenis wisata alam. Fenomena tersebut sering dijumpai peneliti, baik
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melalui observasi saja maupun terlibat langsung di beberapa komunitas pecinta

alam. Fenomena tersebut menimbulkan banyak sisi positifnya, tetapi tidak jarang

bisa menimbulkan sisi negatif sehingga dampak yang diakibatkan adalah ada

beberapa pihak kelompok yang intensi berwisatanya ke Taman Nasional Bromo

Tengger Semeru cenderung menurun dari waktu ke waktu karena terpengaruh

komentar atau pendapat dari sesama anggota yang lain serta mendapatkan banyak

sumber berita yang belum tentu benar kebenarannya (hoax).

Dalam bahasan di penelitian ini, intensi dapat diartikan kemungkinan

subjektif individu untuk berperilaku, yang meliputi hubungan antara individu itu

sendiri dengan beberapa tindakannya (Chaplin, 2009). Chaplin (2009)

mendefinisikan intensi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, memiliki ciri-ciri

yang dapat dibedakan atau dikelompokkan secara psikologis yang ada kaitannya

dengan objek tertentu. Intensi adalah sebuah proses yang timbul atas kemauan

individu itu sendiri, yang mencakup kognisi (menerima dan merasa), konasi

(keinginan dan kemauan) dan perasaan (suka atau tidak suka). Ajzen (2005) juga

mengungkapkan bahwa intensi mempunyai korelasi yang kuat dengan perilaku

yang akan diukur. Hal ini bisa saja menyebabkan intensi dapat berubah sewaktu-

waktu. Semakin lama jangka waktunya, maka semakin besar kemungkinan-

kemungkinan untuk terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga dan membuat

perubahan dalam intensi.

Indarti & Rostiani (dalam Sumarsono, 2013) mengatakan bahwa faktor-

faktor yang menjadi penentu intensi adalah faktor kepribadian, faktor lingkungan,
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serta faktor demografi. Faktor kepribadian adalah faktor personal dari individu

yang terkait dengan kepribadian individu itu sendiri. Faktor lingkungan bisa

berasal dari keluarga ataupun teman yang memiliki minat yang sama, yang dalam

hal ini adalah berwisata. Faktor demografi bisa meliputi dari segi usia maupun

jenis kelamin. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi persepsi serta cara

pandang wisatawan dalam memandang destination image tempat wisata yang

akan mereka kunjungi.

Menurut Hadinoto (1996), destinasi adalah suatu wilayah terencana yang

sebagian ataupun seluruhnya dilengkapi oleh pelayanan produk wisata, fasilitas

kegiatan rekreasi, rumah makan, tempat penginapan, atraksi wisata, dan toko yang

menjual keperluan wisatawan. Ciri-ciri destinasi yang memikat adalah suatu

destinasi yang memiliki berbagai macam atraksi wisata seperti sumber daya alam,

sumber daya budaya, daya tarik psikologis yang bersifat hal-hal yang meliputi

petualangan, kesukuan, aksesbilitas, fasilitas rekreasi, dan kegiatan khusus.

Berdasarkan analisis sistematis yang dilakukan oleh Word Tourism Organization

(WTO), image is defined as an aura, an angel, a subjective perception

accompanying the various projections of the same message transmitter. Maka,

image dapat diartikan sebagai aura, pandangan, persepsi, dan subjektif yang

melengkapi berbagai proyeksi yang berbeda dari pengirim pesan yang sama.

Dalam dunia pariwisata, pembangunan image baik destinasi wisata terjadi

dari kolaborasi antara informasi yang didengar dan persepsi tentang lokasi tujuan

wisata, seperti gambaran alamnya, kesopanan penduduknya, kebudayaannya, dan
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lain-lain. Persepsi ini bisa muncul dari orang lain atau timbul dari dirinya sendiri.

Nuryati (1996) menyatakan bahwa dalam pariwisata, image adalah kenyataan

yang merupakan usaha untuk menunjukkan suatu khayalan dalam kebenaran.

Dalam pandangan lain, Woodside (2005) mengungkapkan bahwa image ini

sendiri bisa mengakibatkan perbedaan persepsi yang signifikan di kalangan para

wisatawan baru, tetapi hal ini tidak akan terjadi di kalangan kelompok yang sudah

terbiasa memandang destinasi wisata yang mereka inginkan.

Menurut Milman & Pizam (1995) menjelaskan bahwa destination image

ialah sesuatu yang visual atau kesan serta opini masyarakat terhadap suatu tempat

wisata. Gambaran-gambaran tentang destination image akan memunculkan intensi

perilaku (Hurlock, 1992). Hal itu dikarenakan, destination image memberikan

dampak pada niat perilaku wisatawan karena destination image dapat menjadi

salah satu sarana wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat wisata (Chen &

Debora, 1999). Dalam bahasan lain, Woodside (2005) mengatakan bahwa kalau

setiap individu memanfaatkan sumber eksternal yang berbeda-beda serta kondisi

dari pemasaran terhadap destinasi tersebut. Selain itu, keluarga, teman, maupun

orang lain yang memberikan informasi atau ajakan dari mereka juga menjadi salah

satu alasan agar individu dapat memunculkan intensi berwisata. Dalam kaitan

lain, peneliti menduga bahwa positifnya destination image akan mempengaruhi

intensi individu untuk mengunjungi tempat wisata tersebut, begitu pula dengan

sebaliknya.
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Di beberapa penelitian terdahulu, sering ada variabel yang dijadikan

sebagai suatu topik penelitian, yaitu destination image, kualitas servis, kepuasan

wisatawan, serta resiko yang dirasakan (Byon & Zhang, 2009). Mohan (2009)

mengatakan bahwa destination image merupakan suatu prediktor utama,

khususnya atraksi. Hal itu karena atraksi merupakan salah satu hal yang kuat

mempengaruhi destination image. Ling (tanpa tahun) menyebutkan bahwa hampir

semua usia memiliki keinginan untuk berwisata terutama rentang usia 25-34 tahun

(32,5%) dan usia diatas 34 tahun. Usia 18-25 tahun (14,4%) juga memiliki

motivasi berwisata tetapi tidak sebanyak rentang usia 25-34 tahun. Hal ini

mungkin karena rentang usia 25-34 tahun dan di atas 34 tahun sudah memiliki

penghasilan sendiri.

Kegiatan penelitian tentang hal yang melatar belakangi wisatawan

melakukan intensi berwisata ke suatu tempat pun sejauh ini belum banyak

dilakukan (Ross, 1994). Dari beberapa penelitian yang ada, konsep tentang intensi

melakukan wisata ke suatu tempat adalah salah satu bahasan penting. Intensi

sangat vital karena menjadi dasar minat atau tidaknya wisatawan untuk berwisata,

seperti tempat tujuan wisata, kapan akan melakukan wisata, aktivitas yang mereka

lakukan di tempat wisata dan kepuasan mereka (Crompton dalam Jani, 2008).

Dari berbagai macam literatur, intensi berwisata ke suatu tempat dibagi menjadi 2

faktor, yaitu intensi pendorong (push) dan intensi penarik (pull). Intensi

pendorong (push) berhubungan pada aspek internal yaitu emosional dalam diri

seseorang, sedangkan intensi penarik (pull) berhubungan pada aspek eksternal

yaitu keadaan luar diri seseorang serta keadaan situasional. Contoh intensi
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pendorong yaitu kemauan untuk keluar dari rutinitas, berpetualang, berhubungan

dengan masyarakat di sekitarnya, dan lain sebagainya (Yoon & Uysal, 2005).

Kalau contoh intensi penarik yaitu daya pikat suatu lokasi wisata seperti pantai,

fasilitas rekreasi, kebudayaan, hiburan, pemandangan alam, dan pusat

perbelanjaan (Yoon & Uysal, 2005).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti memiliki dugaan adanya

hubungan antara Destination Image Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan

Intensi Berwisata pada mahasiswa pecinta alam. Alasannya, hal yang pernah

dijumpai peneliti adalah dari perbedaan tingkat intensi berwisata setiap anggota ke

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berbeda-beda selain karena sifat

unik yang dimiliki manusia, juga disebabkan cara memandang destinasi Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru pada setiap anggota yang berbeda-beda. Dari

wawancara kepada beberapa responden yang pernah dilakukan peneliti, setiap

anggota memiliki niat berwisata pada tempat-tempat alam yang dianggap indah,

nyaman, dan menenangkan, sedangkan tempat-tempat yang dianggap tidak masuk

dalam kriteria-kriteria tersebut tidak mereka sukai (Anggota komunitas X, 15

Maret, 2015).

Pada penelitian sebelumnya, belum pernah diteliti mengenai intensi

berwisata mahasiswa pecinta alam ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,

padahal dari tahun ke tahun kunjungan ke tempat wisata tersebut menurun,

sehingga karena permasalahan tersebut disinilah letak masalah pokok yang

hendak dicarikan solusinya. Jadi, penelitian ini sangat perlu dilakukan secara lebih
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spesifik karena sangat berguna bagi pengembangan wisata Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru kedepan. Diharapkan kedepannya, tingkat kunjungan

wisatawan terus meningkat dan dampaknya dirasakan oleh pihak-pihak yang

terkait seperti pemerintah empat kabupaten dan masyarakat sekitarnya. Dari

penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui Hubungan Antara Destination Image

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Intensi Berwisata Pada Mahasiswa

Pecinta Alam Di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara destination image Taman Nasional Bromo

Tengger Semeru dan intensi berwisata pada mahasiswa pecinta alam di kota

Surabaya.

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui hubungan antara destination image Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru dan intensi berwisata pada mahasiswa pecinta alam di

kota Surabaya.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuwan

bidang psikologi khususnya Psikologi Industri dan Organisasi, sehingga turut
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berkontribusi untuk meningkatkan intensi berwisata wisatawan ke Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara destination image Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru dan intensi berwisata dikalangan mahasiswa

pecinta alam.

b. Manfaat bagi pemerintah

a. Sebagai rujukan bagi pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata untuk

meningkatkan intensi berwisata melalui destination image.

b. Sebagai pertimbangan dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah terkait

promosi dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan intensi berwisata

melalui destination image.

c. Manfaat bagi pengajar ilmu pariwisata

Sebagai tambahan referensi untuk mengoptimalkan pembelajaran bidang

studi pariwisata terkait intensi berwisata dan destination image.

d. Manfaat bagi pelaku industri pariwisata

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam memaksimalkan potensi

pasar industri pariwisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.


