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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan desain iklan promosi pariwisata Nusa 

Tenggara Barat (NTB) yang efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. 

Penelitian ini mengeksplorasi persepsi konsumen terhadap iklan pariwisata NTB. Persepsi 

ini digunakan untuk membentuk dasar dari desain iklan pariwisata NTB. Secara 

metodologis, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa bentuk terbaik dari iklan pariwisata NTB pasca desain "Visit Lombok 

Sumbawa 2012" berdasarkan persepsi wisatawan adalah iklan yang menempatkan pesan 

yang menjelaskan keramahan warga NTB, menggunakan warna putih sebagai warna 

latarnya, menggunakan gambar pendukung yang menunjukkan kondisi alam provinsi, dan 

menempatkan tagline yang menggambarkan budaya dan masyarakat. 

Kata kunci: desain, iklan, pariwisata 
 

Abstract 

This study aimed to determine the effective advertisement design to promote West Nusa 

Tenggara tourism in order to increase the number of tourist arrivals. This research 

explored the perception of the consumer toward West Nusa Tenggara tourism 

advertisements. The perception was used to form the basis of NTB tourism advertisements 

design. This research was using quantitative methods to analyse the data. The results of this 

study indicated that the best form of NTB tourism advertisement design post "Visit Lombok 

Sumbawa 2012" based on the tourists perception was an advertisement which contained a 

message about the hospitality of NTB residents, used white colour as its background colour, 

used supporting image that show the nature condition of West Nusa Tenggara, and had a 

tagline that describe its culture and society. 

Keywords: design, advertisement, tourism 

 

PENDAHULUAN 

Di tahun 2009 Nusa Tenggara 

Barat (NTB) mulai mencanangkan 

program “Visit Lombok Sumbawa 

2012. NTB merupakan daerah yang 

mempunyai potensi yang me-

mungkinkan pertumbuhan dan 

pengembangan wilayahnya yang ber-

basis pada pariwisata. Dewasa ini 

pariwisata Nusa Tenggara Barat 
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memperlihatkan kemajuan. Ini di-

tunjang oleh beberapa perbaikan di 

antaranya perbaikan infrastruktur 

penunjang pariwisata. NTB, dengan 

dukungan pemerintah pusat, me-

lakukan pengembangan sarana dan 

prasarana pariwisata seperti pem-

bukaan bandara baru, pengembangan 

kerjasama pariwisata, maupun dalam 

keikutsertaan pada kegiatan yang 

mengarah pada peningkatan kualitas 

manajemen pariwisata (gatra.com, 

2012). Dengan perbaikan infrastruktur 

tersebut, Nusa Tenggara Barat dengan 

meyakinkan menawarkan program 

Visit Lombok Sumbawa 2012.   

Sampai awal Desember tahun 

2012, jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Nusa Tenggara Barat 

(NTB), hampir mencapai satu juta 

wisatawan (gatra.com, 2012). Ini 

artinya Target satu juta wisatawan 

yang dicanangkan oleh Gubernur NTB 

dan diyakini akan diraih sebelum tutup 

tahun 2012 hampir gagal dicapai. 

Namun uniknya pemerintah NTB 

seperti tidak melakukan evaluasi pasca 

Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012, 

dan merencanakan VLS 2015 dengan 

target kunjungan wisata mencapai 2 

juta orang di tahun itu (gatra.com, 

2012, dan ntb prov.go.id, 2013). 

Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi masalah kunjungan 

wisata tersebut adalah dengan 

mengembangkan pemasaran. Chacko 

(1991) dalam Permadi et al. (2013) 

menyatakan bahwa alat yang paling 

efektif dalam pemasaran pariwisata 

adalah komunikasi pemasaran atau 

iklan. Bentuk promosi yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah NTB dan 

berbagai pihak yang terkait dengan 

pariwisata NTB adalah Iklan atau 

advertising. Tujuan pemasangan iklan 

adalah menginformasikan, membujuk, 

atau mengingatkan khalayak sasaran 

tertentu (Kotler dan Armstrong, 2001).  

Iklan yang efektif biasanya 

kreatif, yakni bisa membedakan 

dirinya dari iklan-iklan massa yang 

sedang-sedang saja. Iklan yang sama 

dengan sebagian besar iklan-iklan 

lainnya tidak akan mampu menerobos 

kerumunan iklan kompetitif dan tidak 

akan dapat menarik perhatian 

konsumen (Shimp, 2003 dalam 

Wijaya, 2011). Tidaklah mudah untuk 

menciptakan sebuah iklan yang tampil 

beda sehingga mudah diingat oleh 

konsumen. Di sinilah tantangan 

terberat bagi pengiklan dalam hal ini 

pemerintah NTB, dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan. Pengetahuan 

tentang pasar, perilaku konsumen, 

media, ingatan masyarakat, dan 

kreativitas menjadi wajib untuk 

dikuasai (Wijaya 2011). 

Permadi dkk (2013) melihat 

kondisi pariwisata NTB, persaingan, 

dan iklan tersebut sebagai tantangan 

bagi pariwisata Propinsi NTB dalam 

meningkatkan kuantitas wisatawan 

pasca “Visit Lombok Sumbawa 2012” 

adalah menciptakan iklan promosi 

yang tepat. Untuk itu, Permadi dkk 

(2013) menyatakan untuk memasarkan 

pariwisata NTB dibutuhkan strategi 

pemasaran pariwisata yang tepat dan 

iklan yang menggugah konsumen 

untuk selalu aware.  

Permadi dkk (2013) mer-

ekomendasikan atribut iklan penting 

yang harus diperhatikan oleh pihak-
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pihak yang terkait dengan pembuatan 

promosi pariwisata NTB yaitu pesan 

iklan, warna iklan, penyampai pesan, 

waktu penayangan, gambar 

pendukung, media yang digunakan, 

dan tagline. Hasil Permadi dkk (2013) 

itu mengkonfirmasi penelitian Permadi 

dkk (2012) yang menyatakan bahwa 

Warna, Gambar, Informasi fitur dan 

fasilitas, Slogan, Informasi Harga, 

Ukuran, Media Iklan dan Lokasi Iklan 

menarik konsumen dari suku Sasak 

untuk melihat suatu iklan. Penelitian 

ini menindak lanjuti penelitan Permadi 

dkk (2013) dan Permadi dkk (2012). 

Dengan menggunakan atribut-atribut 

dari kedua penelitian tersebut akan 

ditentukan bagaimana desain iklan 

promosi pariwisata Nusa Tenggara 

Barat yang sesuai berdasarkan persepsi 

wisatawan. Dengan demikan didapat 

solusi untuk desain iklan promosi 

pariwisata Nusa Tenggara Barat pasca 

“Visit Lombok Sumbawa 2012” yang 

tepat untuk meningkatkan kunjungan 

wisata. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian yang terkait dengan 

pemasaran terutama iklan untuk 

mempromosikan produk pariwisata. 

Karena itu kajian ini dimulai dengan 

sejumlah teori tentang iklan dan 

pemasaran pariwisata sehingga peneliti 

memiliki satu pandangan yang 

komprehensif terhadap fokus 

penelitian ini. Menurut Kotler (2003) 

periklanan didefinisikan sebagai segala 

bentuk penyajian non-personal dan 

promosi ide, barang, atau jasa oleh 

suatu sponsor tertentu yang me-

merlukan pembayaran. Kotler (2003) 

menyatakan upaya periklanan mem-

punyai beberapa tujuan antara lain: 

menginformasikan adanya merek 

produk di pasaran, membujuk 

konsumen untuk membeli produk, dan 

mengingatkan konsumen terhadap 

produk.  

Iklan merupakan instrumen 

pemasaran modern yang aktifitasnya 

didasarkan pada pemikiran-pemikiran 

komunikasi (Engel, Blackwell dan 

Miniard, 1995). Sebagai bagian dari 

komunikasi maka strategi kreatif akan 

semakin penting peranannya dalam 

upaya perusahaan membuat periklanan 

itu berhasil. Kotler dan Armstrong 

(2001) merumuskan tiga langkah 

strategi kreatif yang harus 

dikembangkan, yaitu  pembangkitan 

pesan, evaluasi dan pemilihan pesan 

serta penyampaian pesan. 

Untuk membuat periklanan yang 

dapat menggugah keinginan yang 

besar maka manajer pemasaran harus 

memulai dengan mengidentifikasikan 

pasar sasaran dan motif pembelian 

(Setyawan, 2012).  

Salah satu produk yang kerap 

dipasarkan melalui iklan secara masal 

baik oleh pemerintah dan pihak swasta 

adalah pariwisata. Menurut UU 

Republik Indonesia No. 9 Th.1990 

Tentang Kepariwisataan Pariwisata 

adalah segala sesuatu yang ber-

hubungan dengan kegiatan perjalanan 

yang dilakukan secara sukarela dan 

bersifat sementara untuk menikmati 

objek dan daya tarik wisata, termasuk 

pengusahaan objek dan daya tarik 

wisata, serta usaha-usaha yang terkait 

di bidang tersebut.  

Produk pariwisata merupakan 

produk jasa. Menurut Kotler (2000) 
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jasa merupakan suatu tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksi jasa mungkin berkaitan 

dengan produk fisik atau tidak. Dari 

uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa produk pariwisata adalah 

seluruh jasa yang diberikan oleh 

berbagai macam perusahaan pari-

wisata, sejak seorang wisatawan me-

ninggalkan tempat tinggalnya, selama 

di tempat tujuan, hingga kembali ke 

tempat asalnya. 

Produk pariwisata berorientasi 

kepada konsumen (wisatawan), ini 

berarti bahwa produk pariwisata harus 

disusun sesuai dengan kondisi wisata-

wan, baik motifasinya, daya belinya, 

karakteristiknya dan sebagainya. 

Produk pariwisata memiliki beberapa 

karakteristik yang berbeda dengan 

produk yang berupa barang. Graffin 

dalam Lupiyoadi (2001) menjelaskan 

karakteristik produk pariwisata adalah: 

Intangibility (tidak berwujud). Kedua, 

Unstorability, jasa tidak mengenal 

persediaan dan penyimpanan. Pada 

umumnya jasa dihasilkan dan 

dikonsumsi secara bersamaan dengan 

partisipasi konsumen dalam prosesnya, 

dan ketiga Customization, jasa sering 

kali didesain khusus untuk kebutuhan 

pelanggan. 

Dari definisi di atas, tampak 

bahwa dalam karakteristik produk 

pariwisata, jasa pariwisata adalah suatu 

proses atau aktifitas, dan aktifitas-

aktifitas tersebut tidak berwujud. 

Dalam jasa selalu ada aspek interaksi 

antara konsumen dan pemberi jasa, 

dimana kebutuhan, keinginan dan 

permintaan konsumen akan jasa sangat 

penting bagi terbentuknya jasa yang 

diinginkan oleh konsumennya. 

Sifatnya yang dekat dengan konsumen 

membuat jasa secara langsung mem-

pengaruhi dan terpengaruhi oleh sisi 

psikologis konsumennya, di mana 

persepsi dan sikap sangat terkait dalam 

mempengaruhi permintaan konsumen 

akan jasa yang customize. 

Dari pemaparan di atas dapat 

didapat indikasi benang merah yang 

jelas antara iklan, pemasaran 

pariwisata dan persepsi konsumen. Ini 

mengingat pariwisata merupakan jasa 

yang intens dengan konsumennya. 

Persepsi adalah pengalaman tentang 

obyek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan me-

nafsirkan pesan. Persepsi juga me-

rupakan pemberian makna pada 

stimuli inderawi (sensory stimuli) 

(Ramadiana, 2011). Dalam hal ini, 

persepsi terhadap iklan adalah upaya 

para pemangku kepentingan dalam 

menyimpulkan informasi dan me-

nafsirkan pesan yang berkaitan dengan 

iklan Visit Lombok Sumbawa 2012. 

Rakhmat (2005) dalam 

Ramadiana (2011) menjelaskan bahwa 

persepsi ditentukan oleh faktor 

personal (fungsional) dan faktor 

situasional (struktural). Faktor lain 

yang juga sangat mempengaruhi 

persepsi adalah perhatian. Selanjutnya, 

Rakhmat (2005) dalam Ramadiana 

(2011) menyatakan bahwa faktor-

faktor fungsional berasal dari 

kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan 
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hal-hal lain yang disebut faktor-faktor 

personal. 

Kegiatan pemasaran jasa seperti 

layaknya pemasaran secara ke-

seluruhan kegiatan bertujuan untuk 

memberikan nilai kepada konsumen. 

Dalam kegiatan pemasaran, pemasar 

adalah seseorang yang mencari tang-

gapan (perhatian, pembelian, pem-

berian suara, sumbangan) dari pihak 

lain, yang disebut calon pelanggan 

(prospect) (Kotler dan Keller, 2006). 

Dalam rangka mendapatkan perhatian 

para pelanggan ini maka perusahaan 

memerlukan upaya untuk melakukan 

promosi yang menjelaskan dan meng-

ingatkan seperti apa produk tersebut 

dari kaca mata konsumennya, 

Dari pernyataan-pernyataan di 

atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mendapatkan perhatian konsumen jasa 

dan selanjutnya memenuhi kebutuhan 

konsumen itu, pemasar jasa men-

ciptakan promosi yang tepat dengan 

cara memahami lingkungan 

organisasinya. Lingkungan organisasi 

itu terdiri dari lingkungan internal dan 

eksternal. Selain memahami ling-

kungan internalnya organisasi juga 

harus memahami lingkungan 

ekternalnya dimana di dalamnya ter-

dapat konsumen. Dengan pemahaman 

yang komprehensif organisasi mampu 

menciptakan desain iklan sesuai 

dengan keinginan konsumen. 

Organisasi pemasaran yang 

mampu menciptakan promosi yang 

tepat untuk merebut dan mem-

pertahankan perhatian pelanggan ter-

hadap produknya, akan memudahkan 

organisasi itu dalam memenangkan 

persaingan yang semakin kompetitif. 

Penelitian ini lebih fokus kepada iklan 

promosi pariwisata Propinsi NTB yang 

dapat diterima oleh konsumennya. Hal 

ini didasari atas pertimbangan bahwa 

dalam konsep pemasaran, konsumen 

merupakan fokus utama, yang 

menentukan keberhasilan dan masa 

depan sebuah organisasi pemasaran. 

Uraian tersebut digambarkan dalam 

kerangka pikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

diskriptif.  Populasi penelitian ini 

adalah konsumen pariwisata NTB atau 

wisatawan yang berkunjung ke NTB. 

Populasi penelitian ini adalah 

wisatawan yang berkunjung ke NTB. 

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke 

NTB pada 2011 adalah 849.689 

wisatawan (BPS.go.id, 2012). Menurut 

Cooper dan Schindler (2001) apabila 
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jumlah populasi dan jumlah sampel 

diketahui maka peneliti harus 

menggunakan metode non probability 

sampling, karena itu penelitian ini 

menggunakan salah satu metode non 

probability sampling yaitu metode 

purposive random sampling. Sampel 

dalam penelitian ini adalah wisatawan 

yang berkunjung ke NTB dengan usia 

17 tahun ke atas. Penentuan jumlah 

sampel dilakukan dengan meng-

gunakan rumus Slovin n = N / (1 + 

Ne^2), Dimana n = Jumlah sampel, N 

= Total population, e = Toleransi 

kesalahan (Error tolerance), sehingga 

diperoleh n = 849.689 / (1+ (849.689 x 

0,01
2
). Hasilnya n = 100. 

Penelitian ini menggunakan be-

berapa cara untuk melakukan pengum-

pulan data dan informasi di antaranya, 

kuesioner, wawancara, observasi, dan 

studi dokumentasi. 

Variabel penelitian ini dikutip dari 

hasil penelitian Permadi dkk (2013) 

dan Permadi dkk (2012): pesan iklan, 

warna iklan, penyampai pesan, waktu 

pe-nayangan, gambar pendukung, 

media yang digunakan, tagline atau 

slogan, informasi fitur dan fasilitas, 

informasi harga, ukuran, dan lokasi 

iklan. 

Prosedur atau tahapan yang di-

gunakan dalam penelitian ini 

mengikuti pendapat Green and 

Srinivasan (1990), sehingga dibagi 

menjadi beberapa tahap sebagai 

berikut. 

1. Pengembangan Kuesioner dan 

Survei tahap 1. 

2. Analisis data dengan Statistik 

Diskriptif dan Analisis Faktor 

yang bertujuan untuk mencari 

faktor dan level-level seperti apa 

sajakah yang dianggap penting 

oleh responden, supaya dapat 

diminimasi atribut iklan yang akan 

digunakan dalam pembuatan 

stimuli rancangan iklan. 

3. Pengembangan Kuesioner dan 

Survei tahap 2. 

4. Analisis Conjoint yang terbagi 

dalam beberapa langkah berikut 

ini: pemilihan metode analisis 

conjoint, pemilihan model 

presentasi, pembentukan stimuli, 

penentuan asumsi-asumsi, pe-

milihan teknik estimasi, pe-

ngumpulan dan pengolahan data, 

evaluasi model analisis conjoint, 

interpretasi hasil dan metode 

validasi hasil conjoint (Green and 

Srinivasan, 1990). 

 

PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Provinsi NTB terdiri atas dua 

pulau besar yaitu Pulau Lombok dan 

Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-

pulau kecil. Dari 280 pulau yang ada, 

terdapat 32 pulau yang berpenghuni. 

Luas Provinsi NTB mencapai 

20.153,15 km2. Terletak antara 155º 

46’ - 119º 5’ Bujur Timur  dan 8º 10’ - 

9º 5’ Lintang Selatan.  

Luas Pulau Sumbawa mencapai 

15.414,5 km
2
 (76,49 persen) atau 2/3 

dari luas Provinsi NTB, dan luas Pulau 

Lombok hanya mencapai 1/3 saja. 

Luas seluruh wilayah Provinsi NTB 

sebesar 49.312,19 km
2
. Pusat 

pemerintahan Provinsi NTB adalah 

Kota Mataram, di Pulau Lombok. 

Provinsi NTB terdiri dari 8 kabupaten, 

2 kota, yaitu Kabupaten Lombok 
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Barat, Kabupaten Lombok Tengah, 

Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten 

Sumbawa, Kabu-paten Dompu, 

Kabupaten Bima, Kabu-paten 

Sumbawa Barat, dan Kabupaten 

Lombok Utara, Kota Mataram dan 

Kota Bima.  

Jumlah penduduk Provinsi NTB 

tahun 2010 sebanyak 4.500.212 jiwa, 

diantaranya 70,41 persen tinggal di 

Pulau Lombok. Sementara sisanya 

yakni 29,59 persen tinggal di Pulau 

Sumbawa. Dibandingkan dengan 

jumlah penduduk pada tahun 2009, 

penduduk Provinsi NTB 2010 

mengalami pertumbuhan sebesar 1,49 

persen. Sebagai dampak langsung dari 

pertambahan penduduk, kepadatan 

penduduk di suatu wilayahpun akan 

meningkat. Kepadatan di Pulau 

Lombok pada tahun 2010 telah 

mencapai 669 jiwa/km2. Adapun di 

Pulau Sumbawa pada tahun yang sama 

kepadatannya hanya 86 jiwa/km2, 

sedangkan pada tahun 2005 mencapai 

82 jiwa/km2, dengan kata lain pada 

tahun 2010 meningkat 5,08 persen. Di 

Pulau Lombok, Kota Mataram 

merupakan daerah dengan tingkat 

kepadatan yang paling tinggi yaitu 

rata-rata jumlah penduduk per km2 

mencapai 6.572 jiwa, sedangkan di 

Pulau Sumbawa terjadi di Kota Bima 

dengan kepadatan 687 jiwa per km2. 

Provinsi NTB dengan dua pulau 

terbesarnya Lombok dan Sumbawa 

memiliki kekayaan budaya yang 

sangat bervariasi, sehingga sangat 

prospektif bagi pengembangan 

kepariwisataan. Karakteristik budaya 

yang multietnik dengan tiga suku 

utamanya; Sasak (Pulau Lombok), 

Samawa (bagian barat Pulau 

Sumbawa) dan Mbojo (bagian timur 

Pulau Sumbawa), serta diperkuat 

dengan budaya etnik Bali, Jawa, 

Melayu, Bugis, Timor, Banjar, China, 

Arab, menjadikan NTB ibarat miniatur 

Indonesia dan mozaik budaya 

Nusantara.  

NTB memiliki banyak tempat 

wisata. Di Pulau Lombok terdapat 

Suranadi dan sekitarnya, Sire, Gili Air, 

Senggigi dan sekitarnya, Gili Gede dan 

sekitarnya, Kuta, Seger, A'an dan 

sekitarnya, Selong Belanak dan 

sekitarnya, Gunung Rinjani dan 

sekitarnya, Gili Indah dan sekitarnya, 

Gili Sulat dan sekitarnya, Dusun Sade 

dan sekitarnya. Di Pulau Sumbawa 

terdapat, Pulau Moyo dan sekitarnya, 

Pantai Maluk dan sekitarnya, Pantai 

Hu'u dan sekitarnya, Sape dan 

sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya, 

Gunung Tambora dan sekitarnya. 

NTB menyongsong 2012 dengan 

pembangunan infrastruktur yang lebih 

baik. Perpindahan Bandara Selaparang 

ke Bandara Internasional Lombok 

merupakan langkah awal dimulainya 

VLS 2012. Perbaikan infrastruktur, 

termasuk jalan dan penataan tata kota 

juga dilakukan demi tercipatanya iklim 

yang baru untuk memanjakan mata 

para wisatawan domestik dan manca 

negara yang berkunjung.  

Pemerintah NTB telah gencar-

gencarnya melakukan promosi 

pariwisata demi mencapai target 

1.000.0000 pengunjung wisatawan 

asing di tahun 2012 dengan program 

Visit Lombok Sumbawa 2012‟. 

Promosi yang dilakukan mulai dari 

pemasangan baliho, billboard, flyer, 
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media cetak, media online (website) 

maupun video mengenai Lombok dan 

Sumbawa. Berikut ini adalah gambar 

baliho, website Visit Lombok 

Sumbawa 2012. 

Meskipun menerima kritik dari 

banyak pihak, Program Visit Lombok 

Sumbawa akan dilanjutkan dengan 

target 2 juta wisatawan di 2015 

mendatang. Pihak Badan Promosi 

Pariwisata Dearah Nusa Tenggara 

Barat (BPPD NTB) menyatakan 

hingga akhir tahun 2012 jumlah 

kunjungan wisatawan ke NTB 

mencapai 1,2 juta orang. Adapun 

target 2 juta wisatawan tersebut akan 

digelar bersamaan dengan peringatan 

satu abad meletusnya Gunung 

Tambora yang akan diperingati 

masyarakat dunia. Kegiatan Promosi 

Visit Lombok Sumbawa jilid II ini, 

akan mempromosikan dua potensi 

keindahan alam yang mewakili kedua 

pulau besar di wilayah Nusa Tenggara 

Barat dengan Branding Rinjani dan 

Tambora Menyapa dunia. 

Karakteristik Responden Penelitian  

Pada penelitian ini dilakukan dua 

kali survei, masing-masing survei 

tersebut menggunakan 50 sampel, 

sehingga total responden adalah 100 

sampel. Survei ini bertujuan untuk 

melakukan penyusunan level yang 

digunakan dalam desain iklan promosi 

pariwisata NTB. Seluruh responden 

dari penelitian ini adalah wisatawan 

yang sedang berkunjung ke NTB. 

Berikut ini karakteristik dari 100 

responden tersebut. 

Dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa lebih dari sebagian 

responden di survei kedua ini berjenis 

kelamin laki-laki (53 persen). 

Sementara sisanya perempuan. 

Responden survei ini sebagian besar 

berusia antara 18 sampai 34 tahun (72 

persen). Responden yang berusia 35 

sampai 54 tahun berjumlah 22 persen 

dari 100 orang responden di survei ke 

dua ini. Sementara sisanya berusia di 

atas 55 tahun (5 persen) dan antara 13 

sampai 17 tahun (1 persen).  

Dari 100 responden yang ikut 

serta dalam penelitian ini seluruhnya 

adalah wisatawan yang sedang 

berkunjung ke Pulau Lombok. Dari 

tabel tabulasi silang di atas diketahui 

bahwa 40 persen dari seluruh 

responden di survei ke dua pernah 

berkunjung ke Sumbawa. Sementara 

sisanya 60 persen tidak pernah 

berwisata ke Pulau Sumbawa.  

Dari survei yang dilakukan tim 

peneliti diketahui bahwa 80 persen dari 

100 responden pernah melihat iklan 

promosi pariwisata NTB baik itu di 

media elektronik maupun media cetak. 

Dengan demikian dapat dikatakan 

sampel yang digunakan dalam 

penelitian dapat dikatakan layak untuk 

menilai iklan promosi pariwisata NTB. 

Dari hasil survei diketahui bahwa 

hampir setengah dari 100 orang 

responden memiliki tingkat pendidikan 

S1 (44 persen). Sebagian lagi 

berpendidikan SMA (32 persen). 

Responden yang sudah mengenyam 

pendidikan Diploma sebanyak 12 

persen. Sementara itu 12 persen dari 

seluruh Responden berpendidikan 

pasca sarjana, 10 persen berpendidikan 

S2 dan 2 persen berpendidikan S3.  
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Dari segi pekerjaan, karakter 

responden cukup bervariasi. Tercatat di 

antara 100 orang responden , 26 

persennya adalah pegawai swasta. Dari 

penelitian ini diketahui juga besarnya 

animo pelajar/mahasiswa dari luar 

NTB untuk berwisata ke NTB, terbukti 

dari seluruh responden tahap ke 2 ini 

22 persen adalah pelajar/mahasiswa. 

Para pebisnis juga banyak yang 

berkunjung ke NTB, dari responden 

yang berpartispasi ada 18 persen yang 

mengaku sebagai wirausaha. Dengan 

banyaknya acara dan pertemuan yang 

diselenggarakan di NTB terutama di 

hotel-hotel, banyak Pegawai Negeri 

Sipil yang berasal dari luar NTB 

menjadi responden penelitian ini (12 

persen dari seluruh responden). 

Sementara ini sisanya adalah Ibu 

Rumah Tangga (5 persen) dan 

pekerjaan lainnya (17 persen). 

Dari sisi pengeluaran responden 

penelitian ini cukup bervariatif. 

Responden dengan penghasilan cukup 

besar yaitu di atas Rp.3.000.001 

menempati posisi pertama sebanyak 

31 persen dari seluruh responden. 

Sementara itu responden dengan 

pengeluaran antara Rp. 2.000.000 - Rp. 

2.500.000 berada di posisi ke dua 

dengan jumlah 20 persen dari 100 

responden dan responden dengan 

pengeluaran antara Rp. 2.500.000 - Rp. 

3.000.000 sebanyak 18 persen. Dari 

seluruh responden terdapat 18 persen 

responden dengan pengeluaran kecil 

yaitu di bawah Rp.1.000.000 (10 

persen) dan antara Rp.1.000.001 - Rp. 

1.500.000 (8 persen).  

Dari sisi pengeluaran responden 

penelitian ini untuk kebutuhan wisata 

cukup bervariatif. Dari seluruh 

responden terdapat 34 persen 

responden dengan pengeluaran kecil 

yaitu di bawah Rp.1.000.000 (14 

persen) dan antara Rp.1.000.001 - Rp. 

1.500.000 (30 persen). Responden 

dengan penghasilan cukup besar yaitu 

di atas Rp.3.000.001 sebanyak 23 

persen dari seluruh responden. 

Sementara itu responden dengan 

pengeluaran antara Rp. 2.500.000 - Rp. 

3.000.000 sebanyak 18 persen dan 

responden dengan pengeluaran antara 

Rp. 2.000.000 - Rp. 2.500.000 sebessar 

10 persen dari 100 responden. 

Dari daerah atau Negara asal 

tempat domisili diketahui bahwa 

mayoritas responden adalah wisatawan 

dalam negeri. Hanya sebagian kecil 

dari responden yang berasal dari luar 

negeri yaitu dari Negara-negara 

ASEAN (2 persen), Eropa (2 persen), 

Australia dan Selandia Baru (3 persen). 

Yang Menarik adalah kedatangan 

wisatawan lokal asal daerah-daerah di 

Indonesia yang pariwisatanya terkenal 

sampai ke manca Negara yaitu Bali, 

Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, 

Jawa Barat, DIY dan Jawa Tengah. 

Responden asal Bali sebanyak 24 

persen dari seluruh responden, 

sementara Jawa Timur sebanyak 21 

persen. 

Hasil Survei Pertama 

Survei pertama dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mempertajam atau 

mengerucutkan variabel-variabel dari 

hasil eksplorasi terhadap penelitian-

penelitian terdahulu yaitu penelitian 

Permadi dkk (2013) dan Permadi dkk 

(2012). Survei pertama ini meng-
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gunakan sampel wisatawan yang 

berkunjung ke NTB sebanyak 50 

sampel. Hasil kusioner tahap pertama 

dianalisis dengan analisis faktor dan 

statistik diskriptif. Ini adalah untuk me-

lakukan pengerucutan jumlah variabel 

yang pantas masuk kepada proses uji 

selanjutnya. Selain itu dengan meng-

gunakan teknik analisis faktor 

diperoleh validitas intrumen penelitian 

ini, ini terlihat pada tabel KMO berikut 

ini. 
Tabel 1. KMO dan Uji Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .809 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 364.436 

Df 45 

Sig. .000 

 

Nilai KMO menyediakan sebuah 

nilai yang dapat digunakan untuk 

menilai apakah indikator-indikator 

yang ada dapat membangun suatu 

construct secara bersama-sama 

(Malhotra, 1996). Menurut Malhotra 

nilai KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin 

minimal sebesar 0,5 untuk dapat 

menyatakan instrument valid. Dari 

tabel di atas dapat diketahui bahwa 

nilai KMO dalam analisis faktor ini 

adalah sebesar 0,809. Dengan 

demikian dapat dikatakan intrumen 

penelitian ini valid dan analisis faktor 

ini dapat dilanjutkan karena 0,809 

lebih besar dibanding 0,5 nilai KMO 

minimal yang harus dicapai oleh 

analisis faktor. Di samping itu, dilihat 

dari nilai Bartlett’s Test menunjukkan 

nilai 364,436 dengan signifikansi 

0,000 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa instrument penelitian ini telah 

memenuhi syarat valid. 

Tabel 2. Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4.071 40.707 40.707 

2 1.735 17.350 58.057 

Dari tabel di atas diketahui bahwa 

terdapat dua faktor yang menentukan 

persepsi wisatawan terhadap iklan 

promosi pariwisata NTB. Kedua faktor 

tersebut memiliki variance terbesar 

dibanding faktor yang lain. Faktor 

pertama memiliki initial eigenvalues 

4.071 dan variance sebesar 40,7 

persen. Di sisi lain faktor kedua 

memiliki initial eigenvalues 1.735 dan 

variance sebesar 17,35 persen. Ini 

artinya kemampuan untuk menentukan 

persepsi wisatawan terhadap iklan 

promosi pariwisata NTB dimiliki oleh 

komponen pertama. 

Setelah dilakukan rotasi dengan 

Varimax maka diperoleh komponen 

kedua buah faktor seperti yang terlihat 

pada tabel di atas. Faktor 1 terdiri dari 

Gambar, Tagline, Pesan, waktu tayang, 

media, model dan warna. Sementara itu 

faktor 2 terdiri dari informasi harga, 

lokasi iklan dan ukuran iklan. Untuk 

analisis selanjutnya hanya komponen 
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faktor satu yang akan digunakan untuk 

menggali persepsi konsumen di-

padukan dengan hasil pada penelitian 

tahap pertama yang berupa atribut.  

Dari hasil analisis frekuensi data 

diketahui bahwa pesan iklan yang 

disarankan oleh para wisatawan untuk 

muncul dalam iklan promosi pariwisata 

NTB. Hasil survei menunjukkan 

bahwa wisatawan menghendaki pesan 

iklan yang disampaikan adalah Warga 

NTB yang ramah dan murah senyum 

tehadap turis terbukti 34 persen 

responden menyatakan hal tersebut. 

Pesan iklan lain yang perlu ditunjukkan 

oleh iklan pariwisata NTB adalah 

kenyamanan sebagai tempat 

pariwisata NTB (26 persen), sementara 

itu 12 persen lainnya menyarankan 

pentingnya menunjukkan sikap 

Welcome terhadap turis dalam iklan 

pariwisata NTB. Pesan iklan pariwisata 

NTB Sebagai tempat pariwisata yang 

aman dikunjungi dinyatakan penting 

oleh 14 persen dari seluruh responden. 

Dari seluruh responden ada 14 persen 

yang menghendaki pesan iklan 

pariwisata NTB menyatakan bahwa 

Kehidupan yang harmonis sesama 

umat beragama. Intepretasi di atas 

menunjukkan bahwa menurut res-

ponden atribut pesan memiliki dua 

level yang terpenting yaitu 1) Warga 

NTB yang ramah dan murah senyum 

tehadap turis ini dan 2) kenyamanan 

sebagai tempat pariwisata NTB. 

Dari hasil penelitian Permadi dkk 

(2013) diperoleh saran untuk 

menggunakan sejumlah warna yaitu 

Biru, Biru langit, Hijau, Merah, Putih 

dan Kuning sebagai warna dasar iklan 

pariwisata NTB. Sementara dari hasil 

survei pada penelitian ini diketahui 

bahwa responden mempersepsikan 

atribut warna yang terpenting dari iklan 

pariwisata NTB adalah Biru langit, 

Biru dan Putih. 

Para pemangku kepentingan 

pariwisata dalam Permadi dkk (2013) 

menyarankan sejumlah orang yang 

pantas menjadi model iklan pariwisata 

NTB, pertama, Tokoh-tokoh penting 

pemerintahan seperti gubernur, wali 

kota, bupati dan kepala dinas 

pariwisata baik propinsi maupun 

kabupaten/kota, kedua Putra daerah 

NTB, ketiga Artis yang mengerti 

tentang NTB dan keempat Gabungan 

1, 2, dan 3. Pada penelitian, hasil survei 

menunjukkan bahwa 64 persen dari 50 

responden survei tahap pertama me-

nyatakan pentingnya iklan pariwisata 

NTB untuk menggunakan semua 

model yang disarankan oleh para 

pemangku kepentingan dalam tahap 

kedua. Ini berarti bahwa iklan 

pariwisata NTB sangat memungkinkan 

menggunakan model dari tiga kalangan 

tersebut.  

Permadi dkk (2013) mem-

perlihatkan bahwa salah satu atribut 

iklan yang disarankan oleh para 

pemangku untuk diperbaiki ada waktu 

penayangan iklan terutama untuk iklan 

di radio dan televisi. Permadi dkk 

(2013) menyatakan bahwa para 

pemangku kepentingan pariwiata NTB 

ingin promosi pariwisata untuk lebih 

intensif. Pendapat para stakeholder itu 

dikonfirmasi oleh penelitian ini yang 

menunjukkan pentingnya penayangan 

iklan yang intensif. Terbukti 80 persen 

persen memilih Siang dan Malam hari 

untuk penayangan iklan wisata NTB di 
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radio dan TV, sisanya 12 persen 

memilih Siang hari dan 8 persen 

memilih Malam hari. 

Survei pertama penelitian ini 

kepada 50 orang wisatawan yang 

berkunjung ke NTB menunjukkan 

gambar yang memperlihatkan kondisi 

alam dan budaya NTB menjadi daya 

tarik iklan wisata NTB. Terbukti dari 

survei ini 34 persen responden 

menyatakan pentingnya kondisi alam 

untuk menjadi bagian dari iklan 

pariwisata NTB dan 28 persennya 

menyatakan kegiatan budaya juga 

penting untuk ada dalam iklan tersebut. 

Ini mengkonfirmasi hasil penelitian 

Permadi dkk (2013) yang 

memperlihatkan Gambar Pendukung 

yang dirasa pantas untuk masuk pada 

iklan pariwisata NTB oleh stakeholder 

adalah gambar Alam dan Kegiatan 

Budaya. 

Dari hasil penelitian Permadi dkk 

(2013) diketahui bahwa ada sejumlah 

media yang dipertimbang oleh para 

pemangku kepentingan yaitu pejabat 

dan pengusaha yang terkait dengan 

pariwisata untuk menjadi media 

promosi pariwisata NTB. Penelitian ini 

menemukan bahwa konsumen mem-

persepsikan pentingnya media yang 

terintegrasi untuk mempromosikan 

NTB. 

Dari hasil penelitian Permadi dkk 

(2013) ada sejumlah saran tentang 

tagline iklan pariwisata NTB yaitu 1) 

menggunakan Kata positif tentang 

wisata NTB, 2) kata-kata yang jujur, 3) 

kata-kata yang memperlihatkan kondisi 

NTB yang alami dan 4) kata-kata yang 

menggambarkan budaya dan 

masyarakat. Dari survei pertama 

penelitian ini diketahui bahwa dua 

tagline terpenting dari atribut tagline 

yaitu Kata positif tentang wisata NTB 

penting dan kata-kata yang meng-

gambarkan budaya dan masyarakat. 

Dari survei pertama diketahui 

bahwa terdapat sejumlah level yang 

dipilih oleh responden untuk diuji 

kembali pada conjoint analysis. Dari 

survei itu juga diketahui bahwa 

terdapat dua atribut yang tidak perlu 

diujikan lain di tahap conjoint yaitu 

model dan waktu penayangan. Ini 

karena kedua atribut tersebut menurut 

pilihan konsumen survei tahap pertama 

hanya memiliki satu level. 
 

Tabel 3. Atribut dan Level dari Desain Iklan Promosi Pariwisata NTB 

 ATRIBUT  LEVEL  ATRIBUT  LEVEL 

1 PESAN-

_IKLAN 

1 Warga NTB yang ramah 

dan murah senyum 
terhadap turis ini, 

(senyum) 

3 GAMBAR_PENDUK

UNG 

1 Alam 

  2 Kenyamanan sebagai 
tempat pariwisata NTB 

(Kenyamanan) 

  2 Kegiatan Budaya 

2 WARNA_DA

SAR_IKLAN 

1 Biru langit 4 TAGLINE_ATAU_SE

MBOYAN 

1 kata-kata yang menggambarkan 

budaya dan masyarakat (Berbudaya) 

  2 Biru  
 

2 Kata positif tentang wisata NTB 
(Positif ) 

  3 Putih     
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Hasil Survei Kedua 

Dalam penelitian ini dilakukan 

dua survei. Survei ke dua dilakukan 

untuk mengerucutkan desain yang 

akan menjadi saran dari penelitian ini. 

Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Conjoint analysis 

yang nantinya membantu peneliti 

untuk menentukan level-level dari 

atribut iklan promosi pariwisata NTB. 

Berikut pemaparan dari hasil dan 

analisis survei ke dua.  

Atribut yang digunakan dalam 

analisis conjoint ini berjumlah 4 buah. 

Bila jumlah atribut yang akan 

ditawarkan pada konsumen adalah 4 

atribut, maka menurut Widaningrum 

(2010) metode yang digunakan dalam 

perhitungan conjoint ini adalah 

traditional conjoint, karena jumlah 

atribut kurang dari 10. Atribut pertama 

terdiri dari 3 level, sedangkan 3 atribut 

berikutnya terdiri dari 2 level, sehingga 

kombinasi level atribut atau stimuli 

yang dimiliki adalah maksimal 

berjumlah 24 stimuli (2x3x2x2=24).  

Responden diminta untuk 

mengevaluasi stimuli yang dibangun 

berdasar level dari setiap atribut yang 

telah ditentukan. Untuk menjelaskan 

struktur preferensi dari responden 

berdasarkan hanya pada evaluasi secara 

keseluruhan dari sekelompok stimuli 

yang telah dirancang, peneliti 

menentukan composition rule (basic 

model form), yang mendeskripsikan 

bagaimana peneliti mengambil 

kesimpulan, dimana responden 

mengkombinasikan part-worths dari 

faktor yang ditawarkan untuk 

mendapatkan worth (keuntungan) 

secara keseluruhan atau disebut dengan 

istilah utilitas (Widaningrum, 2010).  

Pada penelitian ini digunakan 

model aditif sesuai dengan yang 

pendapat Widaningrum (2010), yang 

mengasumsikan bahwa responden 

menambahkan nilai dari setiap atribut 

(parth-worths dari setiap level) untuk 

mendapatkan nilai total dari kombinasi 

atribut iklan promosi pariwisata NTB 

yang ditawarkan. Dengan demikian, 

utilitas total dari setiap stimuli dapat 

dihitung sebagai penjumlahan setiap 

bagian. 

Pengambilan data dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner, yaitu 

dengan meminta responden untuk 

memberikan rating terhadap stimuli-

stimuli yang diberikan. Pemberian 

rating dengan menggunakan skala 1 

sampai 8, dimana nilai yang tinggi 

menunjukkan preferensi yang tinggi. 

Responden yang dipilih untuk 

penelitian ini adalah wisatawan 

sejumlah 50 orang. Responden dipilih 

dari wisatawan yang dalam 3 bulan 

terakhir minimal 1 kali pernah 

berkunjung ke NTB. Responden 

diminta untuk mengisi kuesioner pada 

saat datang ke satu lokasi wisata, 

dimana sebelumnya responden di-

berikan penjelasan terlebih dahulu 

mengenai tujuan penelitian, cara 

pengisian, serta penjelasan dari atribut 

dan levelnya (Widaningrum, 2010).  

Pembuatan desain stimuli pada 

penelitian ini dengan syntax SPSS 16 

sebagai berikut. 

ORTHOPLAN 

 /FACTORS=PESAN 

'PESAN_IKLAN' (1 'Senyum' 2 

'kenyamanan' 3 'aman') WARNA 
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'WARNA_DASAR_IKLAN' (1 

'Birulangit' 2 'Biru') GAMBAR 

'GAMBAR_PENDUKUNG' (1 'Alam' 

2 'Budaya') TAGLINE 

'TAGLINE_ATAU_SEMBOYAN' (1 

'berbudaya' 2 'positif') 

 /OUTFILE='C:\Users\portege 

T210\Documents\2013 BOPTN 

RESEARCH folder\BOPTN 2013 

2.sav'. 

Dari proses tersebut di atas 

dihasilkan 8 buah stimuli sebagaimana 

tertera dalam tabel sebagai berikut. 
 

Tabel 4. Tabel Stimui 

 

 

Stimuli dalam tabel diatas 

selanjutnya digunakan dalam Survei 

tahap ke dua yang bertujuan untuk 

mengetahui preferensi konsumen 

terhadap stimuli yang telah dirancang 

dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada wisatawan yang 

diteliti, dimana konsumen tersebut 

dinilai telah memiliki pengalaman yang 

memadai dalam menilai iklan 

pariwisata NTB. Kuesioner dirancang 

berdasarkan desain stimuli disebar ke 

50 responden yang telah dipaparkan di 

bagian karakteristik responden.   

Sebelum dilakukan analisis 

terhadap tingkat kepentingan dan 

utilitas, sebelumnya dilakukan evaluasi 

goodness of fit terhadap nilai korelasi 

yang dimiliki. 

 

Tabel 5. Rata-rata Utilitas Level Atribut Secara Agregat 

  Utility Estimate Std. Error 

PESAN Senyum .286 .177 

Kenyamanan -.286 .177 

WARNA Birulangit -.027 .236 

Biru -.190 .276 

Putih .218 .276 

GAMBAR Alam .316 .177 

Budaya -.316 .177 

TAGLINE Berbudaya .306 .177 

Positif -.306 .177 

(Constant) 4.507 .186 

 



Lalu Adi Permadi, dkk: Desain Iklan Pariwisata Untuk Meningkatkan Kunjungan 

Wisata Pasca “Visit Lombok Sumbawa 2012” 

251 

 

Tabel 6. Rata-rata Kepentingan Relatif Secara Agregat 

PESAN 16.474 

WARNA 37.025 

GAMBAR 20.308 

TAGLINE 26.193 

Averaged Importance Score 

 

Melalui perhitungan Conjoint 

Analysis di atas, dapat diketahui bahwa 

responden dalam menilai iklan sebagai 

pertimbangan dalam berwisata ke 

NTB, dipengaruhi oleh faktor warna 

dari iklan, yang ditunjukkan oleh nilai 

tingkat kepentingan (importance level) 

sebesar 37,0 persen, faktor tagline iklan 

sebesar 26,2 persen, faktor gambar 

pendukung iklan sebesar 20,3 persen, 

dan faktor pesan iklan yang digunakan 

sebesar 16,5 persen.  

Sementara itu nilai utilitas pada 

level menunjukkan preferensi kon-

sumen terhadap masing-masing level. 

Semakin disukai level tersebut, maka 

nilai utilitasnya akan semakin positif, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kombinasi terbaik adalah iklan promosi 

pariwisata NTB yang menggunakan 

pesan bahwa Warga NTB yang ramah 

dan murah senyum tehadap turis, 

dengan warna putih, gambar 

pendukung iklan yang memperlihatkan 

alam NTB, dan dengan tagline yang 

menggunakan kata-kata yang 

menggambarkan budaya dan 

masyarakat. Kombinasi ini adalah 

perpaduan dari level-level yang bernilai 

positif dari setiap atribut karena 

memiliki penjumlahan nilai utilitas 

terbesar dibandingkan kombinasi 

lainnya.  

Perhitungan Conjoint Analysis 

dalam penelitian ini dengan model 

aditif telah sesuai dengan asumsi-

asumsi yang digunakan oleh 

Widaningrum (2010), sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian valid 

secara internal. Ini juga terbuki dengan 

nilai  Pearson's R 0,90 dimana nilai 

lebih besar dari 0,4. Atau dengan kata 

lain koefisien kekuatan korelasi antara 

hasil prediksi ranking dengan data 

ranking aktual sangat kuat (Surjandari, 

2010 dalam Widaningrum, 2010).  

Untuk memperkuat hasil 

penelitian ini peneliti melakukan per-

bandingan iklan yang sudah digunakan 

oleh Visit Lombok Sumbawa 2012. 

Pada gambar di bawah dini terdapat 

contoh baliho dan selebaran atau brosur 

yang digunakan oleh iklan VLS 2012. 
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Gambar 2. Contoh baliho dan selebaran atau brosur yang digunakan oleh iklan VLS 2012 

 

Terlihat dari gambar-gambar di 

atas, tim peneliti menggunakan atribut 

penelitian ini sebagai dasar 

perbandingan yaitu Atribut Pesan 

Iklan, Warna Dasar Iklan, Gambar 

Pendukung, dan Tagline. Hasil 

perbandingannya adalah sebagai 

berikut. 

 
Tabel 7. Perbandingan Iklan VLS 2012 

No. 

Gambar 

Pesan Iklan Warna Dasar 

Iklan 

Gambar 

Pendukung 

Tagline Penilaian 

1 Tidak sesuai dengan 

Warga NTB yang 

ramah dan murah 

senyum tehadap 

turis 

Sesuai dengan 

tiga warna, biru 

langit, biru dan 

putih 

Sesuai karena 

menggunakan 

alam 

Tidak jelas Hanya 

memenuhi 

dua kriteria 

2 Sesuai dengan 

Warga NTB yang 

ramah dan murah 

senyum tehadap 

turis 

Sesuai dengan 

tiga warna, biru 

langit, biru dan 

putih 

Sesuai karena 

menggunakan 

alam dan 

budaya 

Tidak sesuai 

dengan kriteria 

karena 

menggambarkan 

hal berlebihan 

Experience the 

Wonders 

Sesuai 

dengan 

kriteria 

konsumen 

3 Sesuai dengan 

Warga NTB yang 

ramah dan murah 

senyum tehadap 

turis 

Tidak Sesuai 

dengan tiga 

warna, biru langit, 

biru dan putih 

Sesuai karena 

menggunakan 

alam dan 

budaya 

Tidak sesuai 

dengan kriteria  

Hanya 

sesuai 

dengan dua 

kriteria 

konsumen 

4 Tidak sesuai dengan 

Warga NTB yang 

ramah dan murah 

senyum tehadap 

turis 

Sesuai dengan 

tiga warna, biru 

langit, biru dan 

putih 

Sesuai karena 

menggunakan 

alam 

Tidak jelas Hanya 

memenuhi 

dua kriteria 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa desain iklan promosi 

pariwisata Nusa Tenggara Barat dalam 

rangka peningkatan kunjungan wisata 

pasca “Visit Lombok Sumbawa 2012” 

yang tepat berdasarkan persepsi 

wisatawan adalah iklan promosi 

pariwisata NTB yang menggunakan 

pesan bahwa Warga NTB yang ramah 

dan murah senyum tehadap turis, 

dengan warna putih, gambar 
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pendukung iklan yang memperlihatkan 

alam NTB, dan dengan tagline yang 

menggunakan kata-kata yang 

menggambarkan budaya dan 

masyarakat. 

Dari hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dihasilkan sejumlah 

saran yang utamanya ditujukan untuk 

penelitian lanjutan dan tindakan praktis 

bagi pemerintah dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan. Untuk 

pemerintah, sebagai pihak yang 

menginisiasi pembuatan iklan promosi 

pariwisata NTB sebaiknya lebih 

intensif dalam melakukan sosialisasi 

dan mendengarkan dengan berbagai 

pihak yang terkait, sehingga 

kepentingan semua pihak dapat 

diakomodasi. Konsep iklan yang 

dibuat sebaiknya nyata dan mem-

berikan pengalaman kepada 

pemirsanya. Konsep wisata ecotourism 

berbasis pada kearifan lokal sebaiknya 

diterapkan baik pada pariwisata NTB 

dan pembuatan iklannya. Untuk para 

pengusaha yang terkait dengan 

pariwisata NTB hendaknya mengambil 

inisiatif untuk membuat iklan sesuai 

bidang masing-masing yang dikaitkan 

dengan program Visit Lombok 

Sumbawa, misalnya dengan me-

manfaatkan hasil penelitian ini. Untuk 

pihak-pihak terkait dengan pengem-

bangan dan pembuatan iklan promosi 

pariwisata NTB sebaiknya mem-

perhatikan atribut-atribut iklan yang 

dipersepsikan baik oleh para pemangku 

kepentingan dan para konsumen 

sebagai berikut ini. 

1. Atribut Pesan Iklan yang harus 

diperhatikan adalah Warga NTB 

yang ramah dan murah senyum 

tehadap turis ini (Senyum) dan 

kenyamanan sebagai tempat 

pariwisata NTB (Kenyamanan). 

2. Atribut Warna Dasar Iklan yang 

harus diperhatikan adalah Biru 

langit, Biru, dan Putih. 

3. Atribut Gambar Pendukung yang 

harus diperhatikan adalah Alam 

dan Kegiatan Budaya. 

4. Atribut Tagline atau Semboyan yang 

harus diperhatikan adalah kata-kata 

yang menggambarkan budaya dan 

masyarakat (Berbudaya) dan Kata 

positif tentang wisata NTB 

(Positif). 

Keterbatasan penelitian ini adalah 

jumlah sampel yang kecil. Untuk 

penelitian selanjutnya dapat mengkaji 

lebih dalam lagi atribut–atribut yang 

dihasilkan dalam penelitian ini dengan 

melakukan survei terhadap sampel 

yang lebih banyak dari konsumen dan 

masyarakat umum. 
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