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 The Role of Psychology in Tourism Industry 

Abstract 

Theda Renanita 

Faculty of Psychology, Universitas Ciputra 

Surabaya, Indonesia 

theda.renanita@ciputra.ac.id 

Present study aimed to measure the role of psychology science in tourism industry 

development. Tourism industry in Indonesia began to advance rapidly, indicated by increasing 

tourists’ number over past recent years as mentioned by national Central Bureau of Statistics. In 2009 

and 2010 were 5,053,469 and 6,235,606, respectively, increased for more than a million people, and 

in 2011 were 6,750,416. Spilane defined tourism as doing temporary trip activity between particular 

places, by an individual or group, in order to seek balance with environment on social, culture, nature 

and science aspects. Starting point to understand tourism is to apprehend behavior, wherein tourism 

behavior is among behavior explained by Psychology science. Psychology able to explain what 

factors encourage particular behavior and what behavior emerge related to tourism. Thus, through 

understanding concepts underlying behavior, development strategy of tourism industry could be 

determined. 
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Peran Psikologi dalam Industri Parwisata 

Abstrak 

Studi pustaka ini dilakukan untuk mengetahui peran Ilmu Psikologi dalam pengembangan Industri 

Pariwisata. Industri Pariwisata di Indonesia sedang menggeliat. Ditunjukkan dengan jumlah 

wisatawan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang ditemukan di Biro Pusat 

Statistik menunjukkan nasional di Indonesia. adanya kenaikan jumlah wisatawan nasional. Tahun 

2009 jumlah wisatawan nasional adalah 5.053.469 pada tahun 2010 jumlah wisatawan nasional 

mencapai 6.235.606 atau lebih dari satu juta orang. Tahun 2011 jumlahnya menjadi 6.750.416.  

Spilane mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang sifatnya 

sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dengan 

lingkungan hidup terhadap social, budaya, alam dan ilmu. Pemahaman mengenai wisata diawali dari 

pemahaman terhadap perilaku itu sendiri. Disiplin ilmu Psikologi adalah disiplin ilmu yang dapat 

menjelaskan mengenai perilaku termasuk perilaku berwisata. Psikologi dapat menjelaskan faktor apa 

yang mendorong suatu perilaku muncul dan perilaku apa yang muncul terkait dengan wisata. Dengan 

memahami konsep yang mendasari suatu perilaku maka dapat ditentukan strategi pengembangan 

industri pariwisata. 
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Latar Belakang 

Akhir-akhir ini wisata banyak digemari berbagai kalangan. Bahkan Biro Pusat Statistik 

menunjukkan jika jumlah wisatawan nasional dari tahun 2009 hingga 2011 mengalami kenaikan. 

Jumlah wisatawan nasional pada tahun 2009 adalah 5.053.469. Tahun 2010 jumlahnya menjadi 

6.235.606. Pada tahun 2011 jumlahnya menjadi 6.750.416. Hal serupa terjadi juga di Surabaya. 

Jumlah wisatawan mengalami kenaikan pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2010 jumlah 

wisatawan sebesar 4.434.609. Tahun 2011 jumlahnya menjadi 10.181.303. Pada tahun 2012 

jumlahnya mengalami penurunan sekitar 4 juta yakni menjadi 6.663.197. 

Spilane mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang 

sifatnya sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan 

dengan lingkungan hidup terhadap social, budaya, alam dan ilmu. Menurut  Richardson dan Fluker 

(dalam Pitana dan Diarta, 2009) unsur pokok wisata adalah unsur perjalanan, tinggal sementara, dan 

bukan untuk mencari penghidupan/pekerjaan di tempat yang dituju.  

Industri pariwisata dapat memberi dampak positif bagi ekonomi dan sosial budaya. Menurut 

Leiper (1990) dampak positif pariwisata bagi perekonomian adalah adanya pendapatan dari penukaran 

mata uang asing, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, mendatangkan pendapatan dari 

industri pariwisata, meningkatkan pendapatan pemerintah, membuka lapangan kerja sehingga dapat 

menyerap tenaga kerja, adanya perputaran ekonomi akibat kegiatan ekonomi pariwisata (multiplier 

effects) dan pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal. Pariwisata telah dianggap sebagai 

salah satu sektor ekonomi penting karena dapat menjadi devisa nomor satu Suwantoro (2004). 

Kegiatan pariwisata melibatkan banyak kegiatan ekonomi seperti transportasi, telekomunikasi dan 

bisnis eceran. 

Jika dilihat dari dampaknya maka sesungguhnya pariwisata berkontribusi besar bagi 

pertumbuhan perekonomian negara terutama untuk daerah setempat. Dengan demikian penting untuk 

mengupayakan pertumbuhan industri pariwisata. Pariwisata itu sendiri erat dengan unsur manusia 

baik sebagai pelaku industri pariwisata atau konsumen industri pariwisata. Beberapa teori dasar 

Psikologi kerap digunakan untuk menjelaskan aktivitas atau kegiatan wisata. Pada pembahasan kali 

ini akan dibahas apa saja peran psikologi dalam peningkatan industri pariwisata. 

 

Pengertian dan Ruang Lingkup Psikologi  

Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa. Kata psikologi sendiri berasal dari kaya 

psyche dan logos. Psyche diartikan sebagai jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Menurut Walgito 

(2004) sebagai ilmu, Psikologi memiliki tugas yakni mengadakan deskripsi mengenai suatu hal yang 

sedang dibicarakan, menerangkan apa yang mendasari peristiwa terjadi, menyusun teori atau 

hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain, membuat prediksi mengenai gejala yang akan 

terjadi dan mengendalikan peristiwa atau gejala. 

Manusia sebagai makluk yang memiliki jiwa memiliki tiga kemampuan besar yakni 

kemampuan untuk menerima stimulus dari luar, kemampuan manusia melahirkan apa yang terjadi 

dalam jiwanya  dan kemampuan untuk melihat efek akibat dari suatu keadaan yang dialami manusia 

(Walgito, 2004). Kemampuan manusia menerima stimulus dari luar ini berhubungan dengan 

pengenalan atau kognisi. Sementara kemampuan untuk melahirkan apa yang terjadi dalam jiwanya 

berhubungan dengan motif dan kemauan atau konasi. Kemampuan melihat efek suatu keadaan yang 

dialami ini disebut dengan emosi. Jadi, Psikologi mampu menyentuh ketiga hal kognisi, emosi dan 

konasi. 

 

 



 

Dinamika Perilaku Berwisata 

Berdasarkan ruang lingkup psikologi ada banyak hal yang dapat dijelaskan terkait perilaku 

berwisata. Misalnya saja bagaimana seseorang mengambil keputusan terkait destinasi wisata atau 

wisata seperti apa yang hendak dilakukan. Ketika dihadapkan pada beberapa destinasi wisata atau 

pilihan seseorang memiliki strateginya sendiri. Janis dan Mann (McDevitt, Giapponi & Tromley, 

2007) menyebutkan jika dalam mengambil keputusan seseorang akan melalui tahap-tahap : 

a. Penilaian terhadap tantangan yang dihadapi 

b. Mencari alternatif tindakan 

c. Mempertimbangkan berbagai pilihan tindakan 

d. Mempertimbangkan masalah komitmen dengan orang lain 

e. Tetap melaksanakan keputusan yang diambil meskipun menerima masukan yang menentang 

keputusan tersebut 

 

Melalui tahapan-tahapan tersebut akan diperoleh beberapa strategi yang memungkinkan yakni 

optimization, satisficing dan mixed scanning. Optimization jika perilaku berwisata yang dipilih 

memberikan keuntungan yang maksimal untuknya. Satisficing dilakukan dengan menghilangkan 

pilihan-pilihan yang tidak memenuhi persyaratan tertentu, memutuskan pada tindakan yang tidak akan 

jauh berbeda dari sebelumnya (incrementalism). Gabungan keduanya merupakan mixed scanning 

yakni optimization dan eliminasi atas pilihan yang tidak relevan dilakukan untuk keputusan vital 

sedangkan keputusan yang tidak begitu vital dilakukan dengan incremantalism. Jadi wisatawan akan 

mengambil keputusan dengan pertimbangan mana yang menguntungkan baginya. Jika memperhatikan 

tahapan-tahapan pengambilan keputusan tersebut tentu proses pengambilan keputusan melibatkan 

proses kognisi yang dialami seseorang. Proses dari bagaimana seseorang mengenali apa yang sedang 

dihadapi, alternatif hingga dampak yang mungkin ditimbulkan.  

Suatu kegiatan wisata berkaitan erat dengan alasan mengapa seseorang berwisata. Alasan 

mengapa seseorang berwisata inilah yang merupakan motif. Bagaimana seseorang bisa melahirkan 

motif ini yang merupakan proses konasi yang dialami seseorang. Aloha dalam William (2003) 

mengatakan jika suatu aktivitas/kegiatan wisata adalah produk dari faktor pendorong dan penarik 

seperti menarik diri dari rutinitas juga mencari suatu reward instrinsik berupa pengalaman yang 

diperoleh ketika berkunjung ke tempat baru. Serupa dengan Aloha, menurut Correia, Valle dan Moco 

(2007), seseorang dalam memilih destinasi wisatanya dapat dijelaskan dari motif pendorong dan motif 

penarik.  

Sementara itu Middleton dan Clarke (2004) mengidentifikasikan beberapa motif berwisata yaitu : 

a. Motif yang berhubungan dengan bisnis atau pekerjaan 

Misalnya, menghadiri acara bisnis, konfrens, pameran atau pelatihan singkat, atau perjalanan 

jauh yang berhubungan dengan tujuan kerja 

b. Motif fisik atau psikologis 

Misalnya, olahraga indoor atau aktivitas outdoor, melakukan aktivitas untuk kesehatan, 

mengurangi stress, menemukan perasaan rileks 

c. Motif budaya/psikologis/edukasi personal 

Misalnya, berpartisipasi dalam festival, atau berpartisipasi dalam aktivitas yang diminati, 

mendatangai suatu daerah untuk mengetahui budaya setempt 

d. Motif sosial/interpersonal dan etik 



Misalnya, menikmati kunjungan bersama teman, travelling untuk tugas sosial 

e. Motif hiburan atau kesenangan 

Misalnya, mengunjungi suatu event, mengunjungi taman bermain, berbelanja 

f. Motif religius 

Misalnya,  meditasi atau retret 

Motif tersebut di atas yang mendorong perilaku seseorang. Salah satu teori yang membahas mengenai 

perilaku adalah teori planned behavior yang dikemukakan oleh Fishbein dan Azjen.  

NormaSubjektif

Sikap

PBC

intensi perilaku

 

Bagan Teori Planned Behavior 

Pada bagan di atas, Fishbein dan Ajzen (1991) mencoba menjelaskan bagaimana suatu 

perilaku terbentuk. Berdasarkan teori yang dikemukakan Fishbein dan Ajzen maka suatu perilaku 

berwisata diawali oleh intensi. Intensi untuk berwisata itu sendiri dipengaruhi oleh sikap, norma 

subjektif dan perceived behavior control. Dengan demikian, berdasarkan teori tersebut perilaku 

berwisata muncul jika seseorang mempunyai intensi untuk berwisata. Sikap terhadap wisata sendiri 

dapat positif atau negatif yang dapat mendorong seseorang untuk mempunyai intensi berwisata atau 

tidak. Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang diterima untuk menampilkan atau tidak 

suatu perilaku. Norma subjektif ini adalah hasil dari dua faktor yakni penerimaan harapan dari orang-

orang terdekat dan motivasi seseorang untuk menjadi sesuai dengan harapan (Franzoi, 2003). Jadi, 

suatu perilaku berwisata dapat dipahami dari sisi internal seseorang yakni sikap, dari sisi eksternal 

yakni pengaruh lingkungan atau norma subjektif dan ketersediaan fasilitas untuk menunjukkan perilau 

tersebut. 

Bagaimana wisatawan pada akhirnya memilih suatu destinasi tertentu dapat pula dijelaskan 

melalui konsep stimulus respon. Middleton dan Clarke (2004) mengidentifikasikan 6 proses yaitu. 

a. Proses 1. Products Inputs 

Serangkaian produk yang didesain untuk memotivasi individu untuk menjadi konsumen 

prospektif 

b. Proses 2. Communication Channel 

Ada dua channel yakni komunikasi formal dan media yang bertujuan untuk promosi atau 

mempersuasi konsumen prospektif 

c. Proses 3. Communication Filters 



Yang menjadi filter dalam proses pengambilan keputusan adalah persepsi. Persepsi memiliki 

fungsi sikap, motivasi, pengalaman dan belajar. Persepsi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai 

pengalaman, usia, serta proses belajar. 

d. Proses 4. Motivation 

Ada interaksi kebutuhan, keinginan dan tujuan, yang mendorong motivasi. Motivasi inilah 

yang menjembatani perasaan membutuhkan dengan keputusan untuk bertindak. 

e. Proses 5. Purchase Outputs 

Aktivitas pembayaran terkait dengan motivasi. Motivasi dapat muncul sebagai akibat dari 

desain produk atau bagaimana produk wisata dipresentasikan di hadapan calon pembeli. 

f. Proses 6. Post purchase and post consumption feelings 

Ketika seseorang membeli suatu produk maka keputusannya yang akan datang mempengaruhi 

sikap di masa depan. Jika sesuatu yang dikonsumsi itu memuaskan maka akan cenderung 

untuk diulang.  

Aktivitas berwisata ternyata melibatkan proses psikologis di dalamnya. Misalnya proses pengambilan 

keputusan, motivasi, juga intensi berwisata. Proses psikologis ini yang harus dipahami sebagai dasar 

menyusun strategi pengembangan industri wisata.  

 

Strategi Pengembangan Industri Wisata 

Di tingkat individu yakni dengan mengetahui apa yang mendorong seseorang berwisata dan 

memahami bagaimana pengambilan keputusan seseorang untuk berwisata.  Seperti yang dikatakan  

Fishbein dan Azjen (1991) suatu perilaku diawalli oleh intensi. Maka dalam upaya menarik 

masyarakat untuk berwisata dapat dilakukan dengan memahami terlebih dahulu apa yang 

mempengaruhi intensi.  

Sebuah studi yang dilakukan Baloglu (2000) menunjukkan jika intensi seseorang untuk mengunjungi 

suatu daerah ditentukan oleh faktor stimulus, kondisi psikologis dan variabel image. Stimulus berupa 

sumber informasi. Psikologis berhubungan dengan motivasi. Dan image berhubungan dengan proses 

kognitif dan afektif. 

Dalam konteks masyarakat yang lebih luas lagi, upaya peningkatan industri pariwisata dapat 

dilakukan untuk mendorong peran masyarakat. Suwantoro (2004) mengatakan jika dalam mendorong 

peran masyarakat maka ada beberapa kerjasama yang harus dilakukan : 

a. Membentuk masyarakat sadar wisata 

Masyarakat sadar wisata terdiri dari sadar wisata dan tingkat kesadaran masyarakat. Sadar 

wisata diartikan sebagai pemahaman akan arti dan hakikat pengembangan pariwisata. 

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan wisata berkaitan dengan kepentingan 

wisatawan, kepentingan umum dan kepentingan bangsa dan negara. Pembangunan 

masyarakat sadar wisata melibatkan semua masyarakat dari berbagai tingkat. 

b. Meningkatkan citra dan produksi wisata 

Citra dan produksi wisata hendaknya menunjang promosi. Peningkatan citra dan produksi 

wisata dapat dimulai dengan pengelolan yang baik.  

c. Bekerjasama dan berkoordinasi lintas sektoral serta peran masyarakat 



Selain memahami proses psikologis individu, upaya peningkatan industri pariwisata dapat 

dimulai dengan memahami kedua sisi yakni sisi konsumen dan sisi produsen. Menurut Middleton dan 

Clarke (2004) dari sisi konsumen, dalam upaya promosi atau pemasaran destinasi wisata perlu 

memahami beberapa hal yakni 

a. Memahami kebutuhan (needs) dan keinginan (desires) dari wisatawan atau calon wisatawan 

b. Produk atau wisata seperti apa, kapan, berapa biaya yang dikeluarkan dan seberapa sering 

dilakukan 

c. Bagaimana mendapat informasi tentang wisata tersebut 

d. Dimana bisa membeli/mendapatkan produk 

e. Apa yang mereka rasakan setelah mengkonsumsi atau menjalani wisata yang dipilihnya 

Dari sisi produsen, pemasaran berfokus pada 

a. Produk wisata yang mana yang akan dipilih 

b. Berapa banyak produk 

c. Berapa harganya 

d. Bagaimana menawarkannya 

e. Kapan dan dimana konsumen bisa mendapatkan produk mereka 

 

Melalui variabel di atas kita dapat menentukan bagaimana cara yang tepat untuk mempromosikan 

suatu daerah wisata. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemasaran industri 

wisata : 

a. Pemilihan sumber informasi yang tepat untuk promosi. Menurut Bologlu (2000) sumber 

informasi yang berbeda dapat memperngaruhi evaluasi kognitif terhadap destinasi wisata 

yang berbeda juga.  

b. Eksplorasi terhadap motivasi seseorang untuk berwisata. Menurut Moutinho (1987) proses 

seseorang untuk memilih destinasi wisata dipengaruhi oleh image terhadap destinasi yang 

dibentuk secara sadar atau tidak sadar. Mayo dan Jarvis (dalam Baloglu, 2000) mengatakan 

jika motivasi psikologis wisatawan dalam berwisata mempengaruhi pandangan mereka 

terhadap destinasi wisata. 

c. Fokus pada upaya pembentukan image terhadap destinasi wisata. Krench dkk dalam Mayo 

dan Javis dalam Baloglu (2000) mengatakan jika ada dua yang mempengaruhi persepsi yaitu 

faktor stimulus dan faktor personal. Faktor stimulus berupa objek fisik sementara faktor 

personal berupa nilai, motivasi, pengalaman masa lalu, ekspektasi, kepribadian dan variabel 

sosiodemografi seseorang. Dalam teori ekonomi ada istilah penawaran dan permintaan. Maka 

dalam konteks ini, penawaran berupa faktor stimulus dan permintaan berupa faktor konsumen 

(Stabler, 1990). Faktor stimulus berupa promosi, sumber informasi dan pengalaman 

terdahulu. Faktor konsumen berupa kondisi sosial ekonomi, motivasi, persepsi dan karakter 

psikologis. 

 

 



Upaya pengembangan industri pariwisata dapat dilakukan melalui upaya ditingkat mikro dan makro. 

Di tingkat mikro dilakukan dengan memahami dinamika psikologis individu. Sementara di tingkat 

makro dilakukan dengan memahami sudut pandang konsumen dan produsen. 

 

Kesimpulan  

Psikologi sebagai disiplin ilmu dapat berperan dalam memahami proses psikologi seseorang dalam 

konteks pariwisata. Proses psikologis yang dimaksud adalah bagaimana seseorang mengambil 

keputusan untuk berwisata atau tidak dan wisata seperti apa yang dipilih. Keputusan tersebut tentu 

didorong oleh motivasi individu yang melatari perilaku berwiata. Melalui pemahaman mengenai 

proses psikologis individu, dapat diupayakan upaya peningkatan industri wisata baik dengan 

memahami proses psikologis individu atau juga memahami kebutuhan konsumen dan produsen. 
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