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Abstract 

 

This study aimed to explore the hierarchical structure of reasons Indonesian local community 

travels. This study will develop tourism industry by providing appropriate service to tourists. The 

approach used a qualitative approach by laddering method. The instrument used was in the form of 

an open-ended questionnaire. There were two key questions to obtain data on the subject which 

were "why travel?", and "why is it important?". Subjects in this study were adults who have either 

traveled or plan to travel. Total subjects were 83 subjects. The data obtained generated a 

hierarchical motive for travelling. Motive for travelling that has high abstractness value is at a 

higher level in the hierarchy motives for travelling. The lower the value of abstractness, the more 

concrete and lower the motives are in the hierarchy motives for travelling. 
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Eksplorasi Struktur Hierarki Motif Berwisata Sebagai Upaya Pengembangan Industri 

Pariwisata 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi struktur hierarkis motif berwisata di masyarakat lokal 

Indonesia berdasarkan tingkat abstraksinya. Dengan menggali struktur hierarkis motif berwisata 

diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan industry parwisata dengan menyediakan 

layanan yang sesuai dengan wisatawan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan metode laddering. Alat ukur yang digunakan berupa pertanyaan terbuka 

bertingkat (open-ended questionnaire). Ada dua pertanyaan kunci untuk memperoleh data dari 

subjek yaitu mengapa berwisata dan mengapa alasan berwisata tersebut penting. Subjek dalam 

penelitian ini adalah masyarakat lokal yang berusia dewasa yang pernah berwisata atau berencana 

untuk berwisata. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 83 subjek. Data yang diperoleh 

menghasilkan hierarki motif berwisata.  Motif berwisata yang memiliki nilai abstraksi tinggi berada 

pada jenjang yang lebih  tinggi dalam hiearki motif berwisata. Semakin rendah nilai abstraksi motif 

berwisata maka motif tersebut bersifar semakin konkrit dan berada pada jenjang yang lebih rendah 

dalam hierarki motif berwisata. 

 

Kata kunci : hierarki, motif, berwisata, industri 
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Latar Belakang 

 Berwisata tampaknya sedang digemari oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, jika kita 

melihat data dari Biro Pusat Statistik jumlah wisatawan nasional mengalami kenaikan dari tahun 

2009  ke tahun 2010 dan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Tahun 2009 jumlah wisatawan nasional 

adalah 5.053.269 pada tahun 2010 jumlah wisatawan nasional mencapai 6.235.606 atau lebih dari 

satu juta orang. Tahun 2011 jumlahnya menjadi 6.750.416. Tahun 2012 jumlahnya meningkat 

menjadi 7,453,633. Di tahun 2013 jumlahnya menjadi 7.973.440. 

 Data dari Pusdatin Kemenparekraf dan BPS juga menunjukkan jika jumlah perjalanan 

wisatawan nusantara pun bertambah dari tahun 2009-2013. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan 

nusantara adalah 229.731. Tahun 2010 jumlahnya 234.377, di tahun 2011 jumlahnya 236.752. 

Pada tahun 2012 jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 245.290. Di tahun 2013 menjadi 

250,036. 

Seperti yang dikatakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif dalam siaran pers yang 

dilansir di http://www.budpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=1743 pada tanggal 1 Agustus 2012, 

perjalanan wisnus dalam semester pertama 2012 diindikasikan tumbuh sebesar 3,5%. Indikasi 

kenaikan salah satunya dapat dilihat dengan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

di beberapa objek wisata seperti Candi borobudur dan Prambanan, Pulau Komodo, Wakatobi dan 

munculnya objek wisata baru seperti Trans Studio di Bandung. Untuk Candi Borobudur misalnya, 

kenaikan kunjungan wisatawan nusantara antara Januari –Juni 2012 naik 65% menjadi 1.455.418. 

 Peningkatan jumlah wisatawan ini tentu membawa dampak bagi industri pariwisata. Industri 

pariwisata ini digambarkan oleh Ismayanti (2010) sebagai  industri yang unik. Keunikannya 

adalah karena keempat faktor. Pertama, pariwisata ini bersifat fana. Maksudnya adalah 

pengalamannya dapat diceritakan namun tidak dapat dibawa pulang. Kedua, wisatawan 

membutuhkan barang dan jasa tambahan yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan. Ketiga, pariwisata merupakan produk yang terpisah namun juga terintegrasi dalam 

mempengaruhi sektor ekonomi lain. Keempat, pariwisata ini dinamis dan rentan terhadap kondisi 

politik, sosial budaya serta petahanan keamanan. 

 Pariwisata menjadi bagian yang penting dalam suatu negara karena sektor pariwisata dapat 

menjadi sumber devisa negara selain minyak dan gas. Pembangunan sektor pariwisata dapat 

memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan lapangan kerja, menjadi sumber devisa, pemerataan 

pendapatan masyarakat, juga menunjang pembangunan daerah setempat (Suwantoro, 2004). 

Menurut Yoeti (2008), pariwisata memberikan dampak bagi percepatan pertumbuhan 

pembangunan daerah-daerah urban, peningkatan produk hasil kesenian dan kebudayaan, perluasan 

http://www.budpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=1743
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pasar produk industry kecil ke dunia internasional, perkuatan posisi menuju neraca pembayaran 

dan peningkatan penerimaan kunjungan wisatawan. 

 Paparan di atas menunjukkan pentingnya pengembangan sektor pariwisata. Industri di sektor 

pariwisata ini memberikan banyak manfaat bagi negara. Dengan demikian industri pariwisata 

dapat menjadi alternatif peningkatan devisa negara. 

Di era saat ini konsumen dari industri pariwisata sudah tidak lagi stabil. Konsumen 

merupakan bagian yang kompleks. Mereka bukan lagi suatu yang mono dimensi namun mereka 

dapat menunjukkan beberapa gaya hidup yang berbeda setiap harinya. Atribut fungsional dan 

teknologi dari suatu layanan seimbang antara estetika dan atribut budaya. Kualitas layanan 

menjadi lebih subjektif sebagai interaksi antara subjek dengan objek (Halliburton, 1997). Oleh 

karena itu diperlukan pemahaman mengenai konsumen (wisatawan). 

 Pengembangan industri pariwisata dapat diawali dengan studi mengenai faktor psikologis 

seseorang.  Kegiatan perjalanan wisata melibatkan sisi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan 

harapan (expectations). Untuk mengetahui kebutuhan seseorang  apa yang mendorong seorang 

melakukan perjalanan wisata atau motif berwisata. Kata motif berasal dari kata bahasa latin 

‘movere’ yang kemudian menjadi yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak (Walgito, 

2003). Pada beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan studi untuk mengetahui alasan 

seseorang berwisata. Crompton (1979) mengidentifikasikan 2 kategori motif seseorang berwisata 

yakni socio-psychological dan cultural. Correia, Valle dan Moco (2007) melakukan studi pada 

masyarakat Portugal mengenai faktor pendorong mereka berwisata ke daerah eksotis melalui studi 

terhadap motivasi dan persepsi. Studi serupa juga dilakukan oleh Kanagaraj dan Bindu (2013) 

yang melakukan analisis terhadap 34 faktor pendorong dan 32 penarik orang India berwisata. Dari 

studi-studi terdahulu belum diketahui struktur hierarki motif seseorang dalam berwisata. Melalu 

struktur hierarki motif berwisata kita dapat mengetahui motif seseorang berwisata dari yang paling 

konkret hingga yang paling abstrak. 

Crompton (1979), motivasi adalah hal penting untuk mempelajari perilaku berwisata. 

Backman, Backman, Uysal, Sunshine (1995) mengasosiasikan motivasi dengan kebutuhan dasar 

untuk berpartisipasi dan terlibat dalam suatu aktivitas.  

Mayo dan Jarvis (1981) mengkategorisasikan motif berwisata menjadi empat kelompok 

yakni kultural, fiisik, interpersonal dan status/prestise.  Studi terdahulu yang dilakukan Lam dan 

Hsu (2006), perilaku berwisata ini dapat dijelaskan melalui kedekatan dengan tempat wisata, 

terlibat dalam aktivitas di tempat tersebut, citra dari tempat wisata, sikap turis, norma subjektif, 

dan perceived behavioral control.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menggali motif seseorang untuk melakukan perjalanan wisata 

dengan melihat tingkatan atau hierarkinya. Motif ini penting untuk diketahui karena motif 

seseorang dapat melandasi perilaku mereka seperti dalam memilih bentuk liburan dan destinasi 

wisatanya. Dalam hal ini motif seseorang untuk berwisata dapat dijadikan acuan dalam 

mengembangkan bisnis dalam hal pariwisata yakni dengan memberikan kepuasan dan loyalitas 

pengunjung.  

Metode 

 Subjek penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah masyarakat lokal Indonesia 

berusia dewasa yang pernah berwisata atau berencana untuk berwisata. Pemilihan subjek yang 

pernah berwisata atau berencana berwisata diasumsikan ia memiliki probabilitas memiliki motif 

berwisata. Subjek penelitian ini berjumlah 83 subjek yang terdiri dari 62 perempuan 21 laki-laki. 

Pengambilan data dilakukan di Surabaya pada tahun 2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik convenience sampling yakni teknik pengumpulan informasi dari subjek yang mudah ditemui 

(Sekaran, 2000).  

 Fokus dalam penelitian ini adalah eksplorasi terhadap motif berwisata pada masyarakat 

Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi motif berwisata di masyarakat lokal. Penelitian 

eksplorasi ini dilakukan untuk  mendapatkan data dan informasi baru sebagai acuan dalam 

menyusun penelitian lanjutan terkait motivasi berwisata. Data diperoleh dengan memberikan 

pertanyaan terbuka-bertingkat (open-ended questionaire) yang merupakan adopsi dari Canova, 

Rattazi dan Webley (2005). Canova, dkk menggunakan alat ukur tersebut untuk mengekplorasi 

struktur hierarki motif menabung. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan yang digunakan yakni 

mengapa berwisata dan mengapa alasan tersebut penting. Data-data yang diperoleh disusun dalam 

suatu hierarki dengan menggunakan metode laddering guna mendapatkan motif berwisata. Metode 

laddering digunakan untuk analisis konten dan pengkodean data, menyusun hierarki value map dan 

mengintepretasikan hasil (Amatulli dan Guido, 2010). 

 Analisis dilakukan dengan mengkategorikan atau melakukan pengkodean terhadap respon 

yang diperoleh. Setelah diperoleh pengelompokkan data berdasarkan kesamaan isi dan makna 

kemudian data tersebut dianalisis dengan metode laddering (Reynolds & Gutman, 1988).  

Laddering adalah wawancara untuk mengembangkan pemahaman bagaimana konsumen 

menangkap atribut dari suatu produk untuk diasosiasikan dengan dirinya.  Pertanyaan utama yang 

digunakan “adalah mengapa hal tersebut penting?”. Laddering dilakukan oleh 3 rater terhadap 

respon jawaban yang muncul. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu keterkaitan 

antar elemen atribut (Attributes), konsekuensi (Consequences) dan nilai (Value). Kaitan ketiganya 
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ini merupakan proses informasi dalam konteks konsumen yang ditunjukkan melalui pilihan 

(Abelson, 1981).  

    

 Untuk menentukan ketiga elemen di atas yakni atribut, konsekuensi dan nilai diperoleh 

melalui perhitungan abstraksi. Menurut Hidayat (2009) tingkat abstraksi dihitung dengan membagi  

in degree dengan jumlah in degree ditambah out degree. Out-degree adalah tingkat dimana suatu 

tujuan menjadi objek dari tujuan lain sedangkan out-degree adalah tingkat dimana suatu tujuan 

menjadi landasan bagi tujuan lainnya (Canova dkk, 2005). Nilai abstractness yang diperoleh 

bergerak dari 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati satu maka kategori tersebut memiliki 

keterkaitan dengan kategori lainnya. Matriks tersebut digunakan untuk menyusun Hierarchical 

Value Map (Reynolds dan Gutman 1988). Hierarchical Value Map adalah suatu pemetaan nilai dari 

yang konkret hingga yang paling abstrak sehingga memudahkan kita memahami pilihan individu. 

  

 

Hasil dan Diskusi 

Pertanyaan utama mengapa berwisata dan mengapa alasan tersebut penting memungkinkan 

subjek menjawab sebanyak empat respon, sehingga jika subjek memberikan empat respon akan 

diperoleh respon alasan subjek berwisata sebanyak 83 x 4 = 332. Setiap alasan memiliki tingkat 

pertanyaan ‘mengapa’ sebanyak dua kali (296+2(296)= 996). Namun total respon yang dapat 

diperoleh dari 74 subjek hanya sebanyak 506 respon.  

Keseluruhan data yang diperoleh dianalis dengan metode laddering dan menghasilkan 27 

kategori respon subjek. Kategorisasi tersebut yakni foto, pekerjaan/tugas, mencari pengalaman baru, 

menantang, suka mengemudi, senang/seru, menambah wawasan, mendalami sejarah, 

menghilangkan kebosanan, kebersamaan bersama keluarga, membuat hati/pikiran tenang, 

refreshing, menikmati keindahan alam, menghilangkan stress, sosialisasi, menghibur diri, mengisi 

liburan, meningkatkan semangat untuk bekerja, mencari ide, memperbaiki kualitas hidup, 

memanfaatkan waktu luang, mendekatkan diri pada Tuhan, keinginan, kangen, rejeki lebih, wisata 

kuliner, dan harmoni dengan pasangan. 

Presentase alasan subjek berwisata paling besar adalah refreshing sebesar 16%. Presentase 

terbesar kedua adalah mencari pengalaman baru 11,8%. Selanjutnya seru/senang (10,4 %). 

Persentase terbesar keempat adalah menghilangkan kebosanan (8,5%), mengisi liburan (6,6%), 

menikmati keindahan alam (6,1%), kebersamaan bersama keluarga (7%), sosialisasi (4,7%), 

menghilangkan stres (4,2%), menambah wawasan (4,2%), menghibur diri (3,3%), pekerjaan/tugas 
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(3,3%), keinginan (1,3%), foto (1,9%), memanfaatkan waktu (1,5%), rejeki lebih dan wisata kuliner 

keduanya sebesar 1,4%. Selanjutnya harmoni dengan pasangan (0,9%), menantang, mendekatkan 

diri pada Tuhan, suka mengemudi, dan kangen sebesar 5%.  

 Untuk pertanyaan mengapa 1 total respon yang diperoleh adalah 188 respon. Jumlah 

presentase tertinggi adalah menghilangkan kebosanan (18,1%), menambah wawasan (9%), 

refreshing (8%), mencari pengalaman baru dan membuat hati tenang (7,4%), sosialisasi (6,4%), 

senang/seru (5,9%), menghilangkan stres (5,9%), kebersamaan bersama keluarga (5,3%), 

pekerjaan/tugas (3,2%), menikmati keindahan alam, menghibur diri, mengisi liburan, memperbaiki 

kualitas hidup, harmoni dengan pasangan, dan mendekatkan diri pada Tuhan (2,1%), foto, 

meningkatkan semangat kerja, memanfaatkan waktu luang, wisata kuliner (1,6%), menantang, 

mendalami sejarah, mencari ide (1,1%). Presentase paling rendah adalah suka mengemudi dan 

keinginan yaitu 0,5%. 

Jumlah respon yang diperoleh dari pertanyaan mengapa 2 berjumlah 105 respon. Kategori 

dengan persentase tertinggi adalah sosialisasi (13,3%). Presentase terbesar kedua adalah 

menghilangkan stres dan menambah wawasan (8,6%). Berikutnya adalah menghilangkan 

kebosanan dan meningkatkan semangat kerja (7,6%). Selanjutnya kebersamaan keluarga (6,7%), 

pekerjaan/tugas, memperbaiki kualitas hidup, menikmati keindahan alam (5,7%), mencari 

pengalaman baru, mendekatkan diri pada Tuhan (4,8%), refreshing, menghibur diri, membuat hari 

dan pikiran tenang (3,8%), mendalami sejarah dan mencari ide (1,9%). Presentase terkecil adalah 

foto, menantang, senang/seru, mengisi liburan, memanfaatkan waktu dan wisata kuliner (1,1%). 

Jumlah total respon adalah sebanyak 506 respon. Dari keseluruhan respon presentase 

kategori paling tinggi adalah kategori menghilangkan kebosanan (11,9%). Urutan kategori kedua 

adalah refreshing (10,5%). Urutan ketiga adalah mencari pengalaman baru (8,7%). Selanjutnya 

adalah sosialisasi (7,1%), menambah wawasan (6,9%), senang/seru (6,7%), menghilangkan stres 

dan kebersamaan bersama keluarga (5,7%), menikmati keindahan alam dan membuat hati/pikiran 

tenang (4,5%), pekerjaan/tugas dan mengisi liburan (3,8%), menghibur diri (3,2%), meningkatkan 

semangat kerja (2,2%), memperbaiki kualitas hidup, mendekatkan diri pada Tuhan (2,0%), foto dan 

memanfaatkan waktu (1,6%), wisata kuliner (1,4%), harmoni dengan pasangan dan mencari ide 

(1,2%), mendalami sejarah dan keinginan (1%), rejeki lebih (0,6%). Kategorisasi dengan presentase 

terkecil adalah kangen (0,2%). 

Setelah diketahui kategori respon dan jumlahnya dilakukan perhitungan tingkat abstraksi 

pada masing-masing motif. Perhitungan abstractness menghasilkan tingkatan tujuan dari yang 

konkret ke tujuan yang abstrak. Hasil dari seluruh respon menunjukkan jika alasan tertinggi 
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seseorang berwisata adalah wisata kuliner Kelima kategori motif berwisata  tersebut memiliki nilai 

abstractness sebesar 1 (satu). 

Sementara itu alasan atau motif dengan tingkat abstraksi paling rendah adalah kategori: foto 

dan pekerjaan (0,20), mengisi liburan (0,22), refreshing dan senang/seru (0,26), menikmati 

keindahan alam (0,29), mencari pengalaman baru (0,35). Motif berwisata dengan nilai abstractness 

sedang adalah menghilangkan kebosanan dan harmoni dengan pasangan (0,43), menantang, 

kebersamaan bersama keluarga, membuat hati/pikiran tenang, memanfaatkan waktu luang (0,50), 

menghibur diri (0,53), menambah wawasan dan mengurangi stress (0,63), mencari ide (0,67). Motif 

berwisata dengan nilai abstractness tinggi adalah mendalami sejarah dan mendekatkan diri pada 

Tuhan (0,75), memperbaiki kualitas hidup dan keinginan (0,79), rejeki lebih (0,82), sosialisasi 

(0,79), meningkatkan semangat kerja (0,9) dan wisata kuliner (0,92). 

Dari nilai abstractness dilakukan analisis hiearki yang akan menghasilkan kategori attribute 

(A), consequences of  psychosocial (C), dan values (V).  

 

Tabel 1.  Hierarki Motif Berwisata 

Motif Level abstraksi 

wisata kuliner  

meningkatkan semangat kerja 

sosialisasi 

keinginan, rejeki lebih 

memperbaiki kualitas hidup 

mendekatkan diri pada Tuhan  

mendalami sejarah 

 

Values 

 

harmoni dengan pasangan  

memanfaatkan waktu luang 

mencari ide 

menghibur diri 

mengurangi stress 

membuat hati/pikiran tenang 

kebersamaan bersama keluarga 

mengatasi kebosanan 

Menantang 

 

Consequences 

 

mengisi liburan  

menikmati keindahan alam  

refreshing 

senang/seru 

mencari pengalaman  

pekerjaan/tugas 

ingin mendapatkan foto 

 

Attributes 
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Dengan melihat hierarchical value map di atas maka values tertinggi adalah mendalami 

sejarah, mendekatkan diri pada Tuhan, memperbaiki kualitas hidup, keinginan, rejeki lebih, 

sosialisasi, meningkatkan semangat kerja, dan wisata kuliner. Maka motif subjek untuk berwisata 

adalah untuk mencapai salah satu dari beberapa motif abstrak tersebut. Contoh lain misal motif 

subjek adalah mengisi liburan (A)  -> membuat pikiran tenang (B)  -> meningkatkan kualitas hidup 

(C.) Hubungan A-B (mengisi liburan-membuat pikiran tenang) adalah hubungan langsung 

sebagaiamana B-C (membuat pikiran tenang-meningkatkan kualitas hidup). Hubungan A-C adalah 

hubungan yang tidak langsung dengan melalui B. 

Yang menarik dari hasil analisis di atas ternyata wisata kuliner memiliki nilai abstraksi yang 

tinggi. Penelitian Sparks, Bowen dan Klag (2015) mengatakan jika  restoran menjadi daya tarik 

tersendiri bagi tempat wisata.  Restauran menjadi faktor penting dalam memilih tujuan wisata. 

Responden penelitian Sparks dkk ini berasal dari Amerika, Jepang dan Kanada. Sebanyak 60 persen 

dari responden Amerika, 90 persen dari responden Jepang, dan 70 persen responden Kanada 

mengatakan jika menurut mereka pengalaman mereka dalam hal kuliner mempengaruhi keputusan 

mereka untuk kembali ke Hawai. 

Pada level attribute terdapat motif mencari pengalaman. Penelitian ini serupa dengan 

penelian Chang, Backman, dan Huang (2004). Pengalaman di tempat wisata ternyata menjadi faktor 

pendorong bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan lagi. Mereka juga akan merekomendasikan 

tempat yang mereka kunjungi ke orang lain.   

 

Kesimpulan  

Penelitian ini berkesimpulan jika motif individu untuk berwisata berjenjang. Semakin tinggi 

nilai abstraksi maka motif berwisata semakin abstrak. Motif berwisata yang memiliki nilai abstraksi 

tinggi berada pada jenjang yang lebih  tinggi dalam hierarki motif berwisata. Semakin rendah nilai 

abstraksi motif berwisata maka motif tersebut bersifat semakin konkrit dan berada pada jenjang 

yang lebih rendah dalam hierarki motif berwisata. 

Salah satu negara yang terus berupaya meningkatkan industri wisata adalah Jepang. Sejak 

tahun 2003 Jepang melakukan kampanye “Visit Jepang”. Pariwisata di Jepang memberikan banyak 

dampak bagi berbagai industri di Jepang. Pertukaran internasional melalui pariwisata dapat 

berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Jepang juga 

dapat meningkatkan kebanggan masyarakat lokal. Dengan demikian pariwisata dapat memberikan 

manfaat bagi pertumbuhan negara destinasi wisata.   

Studi ini berkontribusi terhadap upaya pengembangan pariwisata. Melalui studi ini diperoleh 

berbagai motif yang berbeda yang mendorong orang berwisata. Dengan memahami motif 
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wisatawan kita dapat memperoleh profil wisatawan. Dengan demikian maka studi ini dapat 

memberikan pandangan dalam menyediakan produk dan layanan wisata. Penyediaan produk dan 

layanan sesuai kebutuhan wisatawan dapat memberikan kepuasan bagi pengunjung. Selain itu studi 

ini dapat digunakan untuk menentukan strategi dalam segmentasi pasar dan positioning.  Jadi  

pemahaman ini dapat menjadi dasar strategi pengembangan destinasi wisata.  

Keterbatasan penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk menggali data 

menggunakan pertanyaan “mengapa”. Pertanyaan demikian dapat menimbulkan kebosanan bagi 

subjek.  Oleh karena itu diperlukan ketrampilan bertanya dari interviwer. 
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