
 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Pemasaran wisata saat ini sudah mulai di lirik oleh semua kalangan. Terdapat 

fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia yaitu dimana masyarakat saat 

ini memiliki hobby baru atau pandangan baru dalam memenuhi gaya hidup 

mereka, yaitu melakukan travelling maka dari tahun ke tahun pertumbuhan 

wisatawan baik mancanegara maupun nusantara mengalami pertumbuhan. Oleh 

karena itu perlu dikembangkan jumlah kunjungan wisata  dengan 

mengembangkan berbagai objek wisata yang telah ada, karena dalam dunia 

pariwisata mempunyai paket lengkap, dari mulai destinasi yang di tawarkan 

kepada wisatawan, seperti kuliner sampai ciri khas daerah tersebut, pelayanan 

untuk para wisata yang berkunjung, dan fasilitas yang unik yang dapat 

memanjakan setiap pengunjung dengan keunikan dari masing-masing tempat yang 

mempunyai budaya yang kental dan menarik untuk di nikmati oleh wisatawan. 

Wisata alam saat ini sudah banyak di kembangkan menjadi suatu tempat yang 

dapat mengahasilkan keuntungan yang sangat menjanjikan, baik itu untuk bagi 

pemilik dan warga sekitarnya. Sejak 1996, sektor pariwisata telah menempati 

urutan ke-3 dalam perolehan devisa setelah minyak & gas, serta tekstil dan 

garmen (BPS, 2014). 

Munculnya tempat-tempat wisata yang baru baik itu secara alami, budaya dan 

tempat wisata buatan yang di ciptakan untuk memenuhi minat khusus wisata 

menciptakan persaingan antar tempat wisata. Lokasi-lokasi dari setiap tempat 



 
 

wisata tersebut juga dituntut untuk meningkatkan kualitas dari fasilitas dan 

pelayanan jasa yang mereka miliki demi mempertahankan wisatawan, karena niat 

dan kebutuhan wisatawan terhadap pemilihan destinasi wisata akan berubah setiap 

waktu menyesuaikan tren pariwisata pada masa itu.  

Pentingnya Tourist Revisit Intentions yaitu untuk mempertahankan suatu 

bisnis agar tetap bisa berjalanan. Tempat wisata yang baik akan menarik 

wisatawan untuk berkunjung kembali  merencanakan kunjungan selanjutnya dan 

melakukan perilaku tertentu, ketika orang lain memiliki niat yang kuat untuk 

terlibat dalam perilaku, mereka lebih menyukai untuk melakukan perilaku rekreasi 

pada sector pariwisata, ini mengambil kembali pada layanan pariwisata atau 

layanan rekreasi dan juga kunjungan ulang dari objek wisata. Niat berkunjung 

kembali dapat menciptakan keuntungan berjangka panjang untuk perusahaan di 

bidang produk maupun jasa. minat mengunjungi kembali juga dapat mengacu 

kepada kesediaan wisatawan untuk mengunjungi destinasi yang sama atau obyek 

wisata lain di tempat yang sama.  

Citra Destinasi Kognitif yaitu suatau keyakinan dan informasi yang di 

miliki seseorang terhadap suatu tempat destinasi dan suatu bentuk tanggapan 

persepsi pernyataan tentang suatu keyakinan terhadap destinasi yang akan di 

kunjungi, dan juga Persepsi merupakan proses individual dan tergantung pada 

faktor internal seperti kepercayaan, pengalaman  dan harapan. Persepsi dapat 

muncul ketika informasi mengenai suatu daerah atau tujuan wisata sudah 

diperoleh ketika wisatawan belum tiba atau setelah sampai di daerah tujuan 

wisata dan mengalami sendiri aktivitas wisatanya.  



 
 

Citra Destinasi Afektif lebih condong pada perasaan seseorang dari pada 

pengetahuan tentang suatu destinasi yang akan di kunjungi, bahwa emosi atau 

perasaan konsumen mengenai produk atau merk tertentu merupakan komponen 

afektif dari sikap tertentu. 

Salah satu tempat wisata yang sedang marak di Kabupaten Sukabumi yaitu 

Geopark Ciletuh, dengan berbagai keaneka ragaman destinasi yang ada di sana, 

salah satunya yaitu Puncak Darma Geopark Ciletuh yang berada di titik puncak 

daerah Geopark Ciletuh. Tempat-tempat wisata yang unik membuat penawaran 

yang menarik pada tempat dan fasilitas yang mereka luncurkan dengan keunikan 

tersendiri dan di sesuai dengan selera wisatawan.  

Berdasarkan hasil observasi melalui penyebaran kuisioner pra penelitian, 

peneliti menduga Tourist Revisit Intentions (niat wisatawan berkunjung kembali) 

menjadi permasalahan yang di hadapi Puncak Darma Geopark Ciletuh, dari 45 

orang responden, 26,7% dan 8,9% wisatawan tidak bersedia untuk berkunjung 

kembali ke Puncak Darma Geopark Ciletuh, selain itu 24,4% dan 11,1% 

wisatawan tidak bersedia untuk merekomendasikan objek wisata Puncak Darma 

Geopark Ciletuh  kepada orang lain. Alasan-alasan yang sering di rasakan oleh 

wisatawan yang berkunjung ke puncak darma ciletuh  yaitu seperti jarak tempuh 

yang di lalaui terlalu jauh, jalan terlalu curam dan pengamanan belum maksimal, 

juga lampu penerangan dan perbaikan jalan yang masi kurang Berikut rekapitulasi 

hasil penyebaran kuisioner pra penelitian di Objek wisata Puncak Darma Geopark 

Ciletuh.  



 
 

Tabel 1.1 Tabulasi data hasil pra-kuisioner 

Pertanyaan  SS S RR TS STS 

1 Merekomendasikan Puncak 

Darma Geopark Ciletuh  

 

11,1% 

 

13,3% 

 

40% 

 

24,4% 

 

11,1% 

2.  Niat untuk berkunjung 

kembali ke Puncak Darma 

Geopark Ciletuh 

 

8,9% 

 

13,3% 

 

42,2% 

 

26,7% 

 

8,9% 

3 Lingkungan dan infrastruktur 

yang aman, nyaman, dan 

bersih di sekitaran Puncak 

Darma Geopark Ciletuh 

 

8,9% 

 

17,8% 

 

35,6% 

 

24,4% 

 

13,3% 

4 Hiburan, acara- acara 

kebudayaan dan tradisi budaya 

di Puncak Darma Geopark 

Ciletuh 

 

8,9% 

 

17,8% 

 

33,3% 

 

26,7% 

 

13,3% 

5 lingkungan alam yang masih 

asri, dan bersih di Puncak 

Darma Geopark Ciletuh 

 

17,8% 

 

24,4% 

 

35,6% 

 

15,6% 

 

6,7% 

6 Perasaan membangkitkan 

motivasi untuk berkunjung ke 

Puncak Darma Geopark 

Ciletuh 

 

8,9% 

 

22,2% 

 

35,6% 

 

22,2% 

 

11,1% 

7 Ketertariakan terhadap Puncak 

Darma Geopark Ciletuh 

 

20% 

 

26,7% 

 

33,3% 

 

13,3% 

 

6,7% 

Sumber:hasil kuisioner pra penelitian secara online yang berkunjung ke Puncak 

Darma Puncak Darma Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi, 2018. 

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa penyebab permasalahan 

Niat Wisatawan Untuk Berkunjung Kembali di duga di sebabkan oleh Citra Objek 

Wisata Puncak Darma Geopark Ciletuh yang kurang baik seperti lingkungan dan 

infrastruktur, kebudayaan, event-event budaya, lingkungan alam. Berdasarkan 

uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk 



 
 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Peran Citra 

Destinasi Afektif Dalam Me-mediasi Hubungan Citra Destinasi Kognitif 

Terhadap Niat Wisatawan Berkunjung Kembali Ke Puncak Darma Geopark 

Ciletuh Kabupaten Sukabumi.” 

I.2   Identifikasi dan Perumusan masalah   

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan di atas dapat diidentifikasi 

masalahnya yaitu Niat Wisatawan Berkunjung Kembali (Tourist Revisit 

Intentions) pada tempat wisata di Kabupaten Sukabumi. Dengan begitu maka 

diharapkan pengembangan pariwisata yang ada di Puncak Darma Geopark Ciletuh 

dapat selaras dengan apa yang dibutuhkan wisatawan. Sehingga wisatawan dapat 

memperoleh kepuasan dan juga di harapkan untuk kedepannya dapat berencana 

mengulangi kunjungannya atau setidaknya merekomendasikan kepada orang lain 

untuk berkujung ke Puncak Darma Geopark Ciletuh sebagai salah satu destinasi 

pariwisata yang pantas dikunjungi, dan juga dapat diketahui faktor-faktor apa saja 

yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dari tempat wisata tersebut untuk 

menganalisis adakah gagasan wisatawan yang negatif dari tempat wisata Puncak 

Darma Geopark Cileuh sehingga diperlukan perbaikan untuk menunjang kualitas 

Citra Destinasi pariwisata yang lebih baik agar wisatawan dapat berkunjung 

kembali dan merekomendasikanya. 

1.2.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 



 
 

1.2.2.1 Bagaimana gambaran dari Citra Destinasi Kognitif, Citra Destinasi Afektif 

dan Niat Wisatawan Berkunjung Kembali ke Puncak Darma Geopark 

Ciletuh Kabupaten Sukabumi ?  

1.2.2.2 Bagaimana pengaruh Citra Destinasi Kognitif terhadap Niat Wisatawan 

Berkunjung Kembali (Tourist Revisit Intentions) ke Puncak Darma 

Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi ?  

1.2.2.3 Bagaimana pengaruh Citra Destinasi Afektif  terhadap Niat Wisatawan 

Berkunjung Kembali (Tourist Revisit Intentions) ke Puncak Darma 

Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi ?  

1.2.2.4.Bagaimana pengaruh Citra Destinasi Afektif dalam me-mediasi Citra 

Destinasi Kognitif terhadap Niat Wisatawan Berkunjung Kembali ke 

Puncak Darma Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi ?  

I.3   Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1.1 Untuk mengetahui gambaran dari Citra Destinasi Kognitif, Citra Destinasi 

Afektif dan Niat Wisatawan Berkunjung Kembali ke Puncak Darma 

Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi ?  

1.3.1.2 Untuk mengetahui pengaruh Citra Destinasi Kognitif terhadap Niat 

Wisatawan Berkunjung Kembali (Tourist Revisit Intentions) ke Puncak 

Darma Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi ?  



 
 

1.3.1.3 Untuk mengetahui pengaruh Citra Destinasi Afektif  terhadap Niat 

Wisatawan Berkunjung Kembali (Tourist Revisit Intentions) ke Puncak 

Darma Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi ?  

1.3.1.4 Untuk mengetahui pengaruh Citra Destinasi Afektif dalam me-mediasi 

Citra Destinasi Kognitif terhadap Niat Wisatawan Berkunjung Kembali ke 

Puncak Darma Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi ?  

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis   

Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran 

mengenai seberapa besar Peran Citra Destinasi Afektif dalam me-mediasi Citra 

Destinasi Kognitif terhadap Niat Wisatawan Berkunjung Kembali ke Puncak 

Darma Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi. Juga sebagai pengaplikasian ilmu-

ilmu yang telah dipelajari selama peneliti mendapatkan keilmuan pada Program 

Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai berikut : 

1.3.2.3 Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Ilmu 

Pemasaran dan perilaku konsumen dalam bidang pariwisata, mengenai pemilihan 

Citra Destinasi Kognitif, Citra Destinasi Afektif yang berpengaruh pada 

wisatawan yang berkunjung ke Puncak Darma Geopark Ciletuh sehingga dapat 

mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap wisatawan yang dapat berkunjung 



 
 

kembali ke Puncak Darma Geopark Ciletuh dan merekomendasikan destinasi 

terebut kepada orang lain. Juga sebagai penyelesaian tugas akhir jenjang strata 1 

(S1) Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.4 Bagi Tempat Wisata 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang 

sifatnya membangun bagi tempatt wisata serta memberikan sumbangan pemikiran 

dan masukan yang dapat membantu tempat wisata dalam menghadapi dan 

mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

1.3.2.5 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

referensi pengetahuan tentang Citra Destinasi Afektif dalam me-mediasi Citra 

Destinasi Kognitif terhadap Niat Wisatawan Berkunjung Kembali ke Puncak 

Darma Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi. 

1.4   Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.4.1   Lokasi  

Lokasi penelitian Puncak Darma Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi 

berada di daerah Ciwaru, Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat, 43177.  

1.4.2   Lamayanya Penelitian 

Adapun lamanya penelitiaan yang dilakukan oleh peneliti terhitung dari 

bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019. Sampai saat ini masih 

dalam tahap penjajagan dan pengumpulan data. Adapun rencana rincian kegiatan 

dan waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut :



 
 

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Dan Pelaksaaan Penelitian 



 

 


