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ABSTRACT

This research is aimed to measure seroice rate and loyalty rate of excursion park

tourism object uisitor in Lombok lsland and to identifu the influence 9f s9ryice mt9 tcnaa( of

excursion park tourism object aisitor in Lombok lsland. Research methodology is descriptioe-

causal. Tlte research sample is oisitor of excursion park which is collected by using suluey

method. The sample number is determined by cuota sampling fifty people each af excursion

tourisrn object. Determined method of respondent zaith acsidental sampling. The finding -shows
that seruiie rate and loyal$ rate of excursion park tourism obiect oisitor in Lombok lsland is

good enouglr. Correlaion between excursion seruice rate and oisitor loyalty is strong and
-positiae, wiile the seroice rate has sigrcificarct influence on aisitor loyalty.

KqTnords : exa,Lrsion seruice, aisitor loyalty, cowelation, tottrisTn

I. PENDAHULUAN

1.L.Iatar Eelakang
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat straEgis dalam pembangunan

sehingga diarahkanmenjadi sektor andalan, karena sektor pariwisata dapat dijadikan @gai
altematif dan prioritas dalam upaya masalah pengangguan dan lapangan kerja

sebagai stmrber pendapatan daerah, menjadi sumber devisa bagi negam. Hal foti

sejafan dengan pendapat Pohan dalam Mahsul eml), bahwa kemajuan indusbi pariwisata

diharapkan atan memperoleh berbagai manfaat ekonomi seperti aTisa {an
pendapatan daerah, penyerapan bnaga ketja membuka peluang dan kesempatan berusana,

serla peningkatan kesejahbraan masyarakat luas.

Sehubungan dengan itu pemerintah daerah Iaovinsi Nr:sa Tenggara Barat (NfB)

blah gencar melalsanalan berbgat Ltqya daiarorL rangl<a industri pariwisata'

Kemajuan industri parir risata diharapkan mampu merrjadi salah satu alt€rnatif yang dapat

mendongkrnk perekonomian di tlovinsi NTB. Bahkan dalam i*gka panjang,

pariwisata *"*iUt i keunggulan dibanding sektot-sektor lairrnya. Karena industri pariwisata

dapatterus dikembangkansertatidakakanhabis selama dipelihara dan dilestarikan

Kawasan wisata di ProvirsiNTB, brsebar di2 puJau besar yaitu tfulaulombok dan

Ifulau Sumbawa serta di beberapa puhu kecil. Pulau Lombok k*rususnya memiliki kawasan

o$ek wisah yang cukup banyak dan Elah menjadi daerah turuan utama wisatawan

(mancanega-ra)i Di samping itr daerah NTB juga memiliki obiek dan daya tarik wisata lainnya

seperti y*g ai^ititi daerah lain. Posisi geografis NTB yang sangat stategis yang brletak di
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anbra segi tiga daerah tuluan wisata Indonesia Tengah, yalmi kawasan wisata Bali sebela

barat, kawasanTanah Toraia di sebelah ubra dan kawasan Komodo di sebelah timur. Daera

NTB dapat merladi daerah yang dilintasi wisabawan yang berkunjung ke tiga daerah tersebul

Berdasarkan data yang dikeluarkan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2007, lrahw'

iu:rrlah wisatawan yang datang ke NfB, ke Pulau Iombok cukup banyak. Pada 1

tahun brakhir menunjukkan peningkatan. Iumtah kunjungan wisatawan ke Frovinsi NTI
pada tahun 2007, mengalami sampai 7/2 perxn dibandingkan tahur

sebelurmya. Permnbse perringkatan ini dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnyt

yang hanya 330 perserr Wisman menjadi 2Cf..170 orang pada tahur

2W7, dai sebelumrrya yang hanya 179.ffi orang. Sama halrrya dengan wisma4

iumlah kunjungan wisnu juga mengalami peningkatan dafi2M.9L1, orang pada tahun 2ffi(

menpdt?57.209 orang pada bhun 2007.

Tabell. Wisatawan ke Ito"i*tNTB_(Oou*gL_

Tahun Wisman Wisnu lurnlah

2003 80.023 246.701, 326.724

2004 148.167 2N.570 38f.737

2005 7W.727 235.21L 412.938

2W lru.66 26.91L 426.5W

?N7 2ffi.170 2s7.zffi 457.379

Sumber : Bappeda Provinsi NTB Tahun 2007

Yang menjadisasaranwisatawanberku4iung ke NTB adalah o$ek wisata pantai;

objek wisata air teriun, objek wisata mendaki gunun& objek wisata Taman Rekreasi serba

oblek dandaya tarik wisata lainnya seperti industri kerajinan tangan rakyat Untuk wisatawan
yang berkuniung ke objek wisata Taman Rekreasi masih relatip rendah terutama wisatawan
m.imcanegara. Pengunjungyang datangketamanrekreasilebih dominan atau sebagianbesar

berasal dari masyarakat/ penduduk lokal Mereka biasa berkunjung atau berdatangan ke

tamanrekreasi@rutama pada hari-hari besar nasional danhari besar keagamaan, serta pada

hari libur bagi para pelajar sekolah.

Di NTB terdapat cukup banyak obiek wisata, yang dapat dijadikan sasaran dan
tujuan-kuniungan wisahwan, baik yang sudah maupun yang sedang dikernbangkan, di
antaranya:ObiekWisataTamanRekreasiditfulaul-ombok terdapatSTamanRekreasidandi
Ifulau Sumbawa terdapat 2 (dua) Taman Rekreasi Semerrtara untuk objek wisata Taman

Relamsi yang ada di Pulau Lombok terdapat di t{uh lokasi yang jaraknya dengan kota
propinsi cukup dekat O$ek wisah Taman Rekreasi dikelola dengan resmi fonnalpemerintah
daerah kota/ kabupabr, selalu dikuniungi masyarakat menjadi sasariu:l dan tujuan utama

masyarakat lokal untuk rekreasi Diharapkan objek wisata brsebut dapat
dikunjungi olehpara wisatawan domestik atau wisatawannusantara maupun mancanegara,
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Rekreasi Di Pulau LombokTabel2 l4EsataTaman

NO. NAMAOBIEKWISATA LOKASI(KAB/KOTA)

1 Tarnan Rekreasi Mayura Mataram

2 Taman RekreasiNarmada LombokBarat

a Taman Rekreasi Suranadi IombokBarat

+ Taman Rekreasi Aik Bukak LombokTengah

5 Taman Rekreasi Otak Kokok LombokTimur

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prop. NTB,20&1

Keberadaan Objek Wisata Taman Rekreasi di lfulau Lombok yang lokasinya dapat

dijangkau dengan relatif mudah oleh pengunpng relatip cukup dekat dengan kota

kabupaten/ kota maupun ibukota propinsi, dengan memiliki keunikan dan kelebihan

aiUanamg objek wisata yang sejenis di daerah propinsi lainnya. Beberapa fasilibs yang dapat

dinikmati pengunjung adalah taman dan kebun, kolam renan& kolam pemarringan ikan,

peniual *ikurr* tradisional dengan lesehannya; yang kesemuanya dapatdipersepsikanbeda

oleh setiap pen gunjung.
tl"r,grrrlrrrg 

"ratu 
objek wisata bahwa obiek wisata Ersebutmemiliki

daya tarik tersendiri (ebih atraktif), bntunya objek tersebut merniliki dan mengandung nilai

seni budaya al,ami dengan fanorama atam yang membawa rasa segar/ nyaflum/ aman dan

menjadi kenangan setelah meninggalkannya. Fasilihs yang tersedia pada Taman Rekeasi

$ang merupakan kelengkapan unsur produk iasu) perlu dikemas dan dilengkapi dengan

,**-rrour produk yang mu$adt kebutuhan dan keinginan utama dari konsumert

(pengunfung), dan diharapkan objek wirsata brsebut dapat lebih atuaktif dan menarik bagi

penguajung dan meniadi o$ekwisata yangrepresentatif' ''

Pofunsipasar dmi objekwisata tamanrelqeasi dilfulau lomboknampakcukup besar,

pengunjung berasal dari penduduk lokal, se}ain itu penguniung pobruial dari wisatawan

(an*ofiL d* ot*"ungara). Melihat poterui yang demikian perlu diupayakan agar calon

penguryung Iebih tertarik unhrk datang dan berkunjunglebih sering- Dalamhal ini pengelola

tu** rekreasi sebagai objekwisata perlu mengupayakanagar produkyang diinginkanpara

dapat disddiakan Sebagaimana dimaklumi bahwa penguniung mengmglnkan

t"rm yang asri bersih dan tertata rapi, seiuk, indah, nyauutrt, aman serta membawa

kenangan yang indah setelah merringgalkannya.- Fara dapat memberikan penilaian atas kinerja pemasaran dari

pengusahaan taman rekreasi se@lah mereka melihat mengamati dan merasakan serta

menik;mati luog"rn& kemudian al<an daPat merasakan kepuasan atas

kunjungannya ke lokasi taman. Suatu taman rekreasi dapat menyediakan berbapi unsur

Iayanan, Uaik berupa fisik maupun yang non fisik siafhryA yang nantinya dapat dinikmati

oieh para pengunjung. Ursur-unsur harus tersedia pada taman relceasi dan mendapatkan

penrlaian dari para pengunjung adalah taman dan kebun; lokasi taman;

Letersediaan kolam dan tempat pemandian; ketersediaan tempat santal tempat berbelanja;

tikev karcis masuk; parkir; pramuwisata; satuan keamanan

dan kebrsediaan fasilitas taman wisata lainnya-
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Keberhasilan pengplolaantaman rekreasi dapat dilihatdari jumlah pengunjung yanl
datang dan asal pengunjung. Pengunjung yang datang dari luar daerah ahu penguniunl
domestik bahkan datang dari mancanegara, dapat dijadikan ukuran keberhasilan pefiursarar
IGmudian frekuensi kedabngan dalarn periode brtentu ke lokasi hman; in
dapat dijadikan indikator keberhasilan pemasaran dari taman relreasi. Selain itu perseps
peryuniung terhadap kinutlu perusahaan yang dalam hal ini persepsi pengunjung terhadq
perryediiaan dan penampilan berbagai sarana dan prasarana dari taman rekreasi-

Objek wisata sebagai suatu produk jasa, bahwa pemasarannya tentu tidak bedi
dengan cara pemasaran produk barang lainnya, Kotler (1997) menyatakan bahwa pendekatar

Pemasamn ttP hadisional sering berlnsil untuk barang tetapi berbagai etrernen tambahar
memerlukan perhatian dalam bisnis jasa. Booms dan Bitrer clalam Kotler (1D7) menyarankar
tambahan 3P yang terlibat dalam pemasaran jasa ; orang (Wopb), bukti fisik (pfusical euidence)
danptosres @roes$. Sedangkan Payre (2ffi0) menyatakan datam kqgiahn pernasaran jasa adr
tuiuh unsur pemasaran jasa yang perlu diperhatikan dan dijalankan yakni : produk rprodux)
harga (prirc), bmpat @kcE, promosi (promotion), (Wople), proses (proass) dar
layanan pelanggan (custwrer wruices). Dengan mengkombinasikan ke tujuh unsur pemasarar
tersebut, diharapkan penusaran produk (iasa) mampu merebut konsumen ahu pelanggar
dan agar dapatselalu eksis menghadapipara pesaing.

Dari sisi Iain pelayanan dad Ieurbaga (bisnis jan) dapat dilihat dari lima dimens
Barry dan Parasuraman ,ta]am Kotler (1D7) yakni wujud nyata pelayanan (tnngfules),ini dapa
b"*pu fisik fasilitas layanan; kehandalan (retiability), yalo..
kemampuanuntuk menyajikan layananyang brpercaya dan akuraq ketanggapan pelayanar
(responsirsuress), yalcri ketanggapan para karyawan atas keinginan dan kebutuhan pelanggan
kepastian (assurmce) yalmi keerjaminan bahwa akan rnendapatkar
pelayananyangprima; dan empati (emphaty)yalansikap kepedulian dan perhatian yang lebit
personel dari karyawan kepada pelanggan. Penilaian konsumen atau pelanggan terhadal
unflrr-unflu pelayanan brsebut dapat menunjukkan tingkatkualitas layanan itu sencliri.

Aktivitas dari ruatu lembaga atau perusahaan penyedia jasa/ Iayanan dapat dinila
konsumen ahu pelanggan baik dari sisi bauran pemasaran 7P maupun dari lima dimens
pelayanan Yang penting diperhatikan pihak perusahaan penyee" ju*/ layanan adalal
bag4mana mereka dapat atau marnpu memberikan jasa pelayanan yang berkualitas tinggi
Kualitas jasa/ layanan adalah hasil penilaian konsumen/

Parasuraman dalam Tjiptonq (1996) dan Supranto (20ffi) merryahkan ada dua faktor
utarna yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu etyecnted seruice dan perceroed smtice yang
menjelaskan bahwa apaHa jarr- yxrg diterima atau dirasakan sesuai dengan yang
diharapkan, maka kualitas jasa diirersepsikan baik dan memuaskan,lk ju* yang diterir;
melebrhi harapan pelanggan, kualitas dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal, sedangkar
bila jasa yang diterima lebih rendah dari yang harapkan, maka kualihs jasa dipersepsikar
sebagai truruk, sehingga tidak benninat lagi pada penyedia jasa sebalilaeya bila
jasa yang dialami nremenuhi atau melebihi harapan, mereka atr<an menggunakan penyedia
jasa itu lagi (menggunakan atau membeli berkali-kali) Dengan demikian bahwa kualihs jasal
layanan yang dipersepsikan setelah dapat dirasakan dan berdampak pada kepuasar
pelanggan, kemudian dapatberpengaruh terhadap loyalitas/ kesetiaan pelanggan.
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L.2 PerumusanMasalah
'1.. Bagairnanakah tingkat obiek wisata taman rekreasi di Pulau Lombok

berdasarkan persePsi Penguniung ?

Z. Bagaimanakah tingkat loyalitas o$ek wisata taman rekreasi di Pulau

Lombok ?

3. Seberapa besar pengaruh tingkat pelayanan brhadap loyalitas dari pada

objek wisata taman rekreasi di trulau Lombok ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Untuk mengetahui tiogkat pelayanan o$ek wisata taman rekreasi di Ifulau l-,ombok

lrcrdasarkan persepsi penguniung.

Z. Untuk mengetahui tingkat loyalitas dari o$ek wisata taman rekrmsi di
FulauLombok.

3. Untuk mengetahui besamya pengaruh ti"gLat pelayanan brhadap loyalitas

penguniung obiek wisata taman rekreasi di llulau Lombok.

4. if*it p.r,.titt*, diharapkan dapat menjadi bahan perencanaan pengembangan

pemasaran oleh pengelola obiek wisata taman relaeasi di Pulau Lombok.

TI. TINIAUAN PUSTAKA

21. Aktivitas Femasaran
Femasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalammya individu

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkandengan menoptakan,

menawarkan dan mempertukarkan produk, nilai dengan pihak lain (Kotler :1WI). Hinisi
pemasaian tersebut didasarkan pada konsep inti I kebufulran, perrnintaan, produk

(U**g, jasa dan gagasan atau'ide), nialbiaya, kepuasan, frtukafantansal$t hubr:ngan,

darr ;ar;ngan, pasar, serba pemasal dan prospek Sedangkan Basu Swastha (1998)

mendefinisikan pemasamn adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang dituiukan

unhrk merencanakan, men€rtukan hatga, nrempromosikan dan mendjstribusilon barang

dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada nuupun pembeli

potensiatr.

Dari definisi di atas terlihat bahwa dalam kegiatan perrusaran udapat beberapa

kegiatan pokokyang diialankan dan dikombinasikan oleh pihak pemasar yalni: penyediaan

produk Jur,g* kuantitas dan kualitas serh berbagai atribubrya yang sesuai kebutuhan dan

ieingrnan konsumen, penerrtuan dan penetapan harga yang layak sehingga dapat diiangkau

konsumerq pendistribusian produk dengan yang memadai sehingga konsuqen

mudah mendapa&an produk, serta pihak pemasar melakutan promosi tentang produk

karora para konsunaenmenghendaki informasiyang jelas furtang keberadaan suatu p'roduk.

Berkaitan dengan itu bahwa dalam menjalankan kegratan pemasaran ada yang

mendasari pemikiran peulasar yalmi konsep pemasaran, yang merupakan sebuah falsafah

bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan korsumen merupakan syaratekonomi

dan sosialbagr kelanpungan hidup perusahaan (Swastha :1998). Kemudian l<otler SW\
dalam konsep berwawasan pemasarannya menyatakan bahwa kunci keberlrasilan unfuk

meraih tujuan organisasi adalah meniadi lebih efektif dari para peaing dalam merradukan

kegiahn pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebuttrhan dan keinginan pasar

sasaran.
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Falsafah bisnis tersebut memberikan kepuasan terhadap keinginan dan

kebutuhan konsumen. Seluruh kegratun dalam yang nnenganut konsep

p.*r*** harus diarahkan unfuk memenuhi hriuan tersebut Kegiatan p""'"'hT'
ii*rr.*a mehputi kegiatan pada semua bagian yang ada seperti kegiatan pelsonalia,

produksi, keuangan riset dan pengembanga& serta fungsi-frmpi lainnya'

Penggunaan konsep p"**** bagr sebuah perusahaan dapat menunjang

berhasilnya flr.rl, y*g dilrk"k * Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran tersebul

disusun h*g* memasukkan tiga elemen pokok yalmi : orientasi konsumen atau pasar;

volume p*;"4* y*g *urrgi,'t *gkutt; koordinasi dan intergrasi selunrh kegiatar

penrasaran dalam Perusahaan
Perusahaan yang ingm memprakbkkan orientasi konsumen harus : menentukar

kebutuhan dan keingina;po[ok dari konsumen yang akan {hyd dan dipenuhi; mqi1t

keloilrpok konsumen terUrtu *bagat s.lsaran dalam pugaalarnya; menenhrkan produtr

**gua*rn perrelitian p* rrrt I menilai, dan menaftirkan keinginan, sika-

serta"tingkahGmmo*-"ru kemudian menentukan danmelaksanakanstrabgi yang palin

baik de;gan menitik beratkan pada salah satu atau beberapa kegiabn bauran pemasaran'

Koordinasi dan integrasi selffuh kegiatan pemas,uan dalam perusahaan perl

dilalcukan untuk memberikan kepuasan konsumen. PerHrtangan baik antar bagian dala

perusahaan maupun antara perusahaal {e1San 
konsumen perlu dihindad Setiap orang at

Lgir* dalam perusafraan- turut ambil bagian dafai usaha yang terkoordinir ,nh

mJmberikan kepuasan konsumen sehingga tuiuan perusahaan dapat direalisir-

22Pemasaranlasa
]asa atau layanan menurut Kotler (197) merupakan setiap tindakan abau kegial

yang ditawarkan oleir suatu pihak kepada pihak lainrrya, yang pada dasamya tidak berwuj

ian"tidakmengakibatkankeiremilik;upuprttKenrudianPawitra(997)magatakan 
-Darr*

jasa urerupakan suatu kinerji perbuahn uLu p.ot*. Suatu i11 seringkali sulit di-identifil

karena timbut secara simultan pada saat jasa itu dibeli atau dikonsumsi. sifat jasa yalcd tir

dapat diratra, tidak tahan ru*u ltiaur dapat disimpan atau {iangkut), 
heErogor (s

aiuatutan atau distandarkan) dan keserenbkan (tidak dapat dipisahkan antara peny

denganpengguna). sifatterakl-riryaknikeserenbkan menjadi inti dari produk jasa'
" ^Pry* 

1AnO1 aan rouer (19q4 mengulalkal empat karakhristik produk jasa: 1)

*orputur, sesuatu yang tidak berwujud dan dapat diraba, 2) Jasf diproduksi

diko*umsi pada saat"berLmaan,3) Iusa sangat bervariasi 9ry4) Jasa tidak tahan lama

tidak dapat 
^ai"i-purt 

Mengingat bahwa sifat dan ciri produk iasa dengan barang bert

sudah barang tentu cara p"tr"*uolryu fuga relatip berbeda.-Pemasarannya akan

komplek, origi"gatUahwa sifat atau ciriyang ada maka dalam kegntan pemasaran ad

p""y"dirr. pr;dft, pe,entuan harga, distribusi dan promosi, sumberdaya manusia, p

pelayanan dan layanan Pelanggan.

23. Bawan Pemasaran lasa
Kotler (1997') mendefinisikan bauran pemasalan adalah kelompok kiat pema

yang digunakan perusahaan unfuk mencapai sasaran pemasalannya dalam pasar sa

ilfi1 fr";"t aiuraif.an empat faktor atau unsur bauran yakni produk, harga, n

(diskibus, dan promosi Kemudian Payne (2000) menjelaskan bahwa jasa meru

p"*pra.,ri antari ke.empat unsur bauran pemasaran (Mmleting Mrr) yang terdit
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produk (profu.tct), hao:ga (yire), bmpat (places) dan promosi (promotinn) yang selaniutrya

dapat ditambah tiga unsur lagi sehingga menjadi tujuh unsur, yaitu orang atau karyawan

(people), proses (W*ns) dan Layanan Pelanggan (atstoruer seraicess). Bauran pemasaran jasa

tersebut dapat diplaskan lebih rinci:
a. Froduk (Product), merupakan jasa atau layanan yang disediakan pihak perusahaan dan

dapat dibeli, diperoleh dan dinikmatt dirasakan konsumen.

b. Harga (Pnces), yatrmi harga atau tarif yang ditentukan oleh pemasar, yang nrerupakan

biaya yang harus dikeluarkanoleh konsumerrunfuk mendapatkan produk layanan

c. Ternpat (Pkces), merupakan lokasi atarr tempat produk tersebut disediakan oleh

pemaffir dan dapat dij*gk", dan dipooleh dengan mudah, dmrgan kata Iain yang

dapat memudahkan konsumen mendapatkan produk tersebut'

d. Ptomosi (Promotion), merupakan kegiabn pernsar dalam upaya menginformasikan

kepada konsumen bn&angkeadaan dan keungguian produk, karena pihak konsumen

perlu mengetahui informasi hntang produk.

e. Orang (People), ndalah karyawan yang dilibatkan .lalam Proses tuansaksi atau dalam

pelayanan, yang urrjuk langsung dengan pihak konsumeru

f. Proses (Process), merupakan seluruh prosedur, mekanisme keria serta standar kerja

dalam operasional penciphiin dertr penyainpaian layanan

g. I-ayananPelanggan (Customer Smtices), merupalan stkap brngap,ker:anah-tanahan,
sopan dan empati para karyawan

2.lL Kinerja Femasaran fasa

Kotler (2000) mengatakan salah satu cara utama membedakan sebuah

jasa adalah memberikaR jasa dengan kualitas yang lebih 6"ggi dafi pcsaing secara kornsisteru

Kuncinya aclalah memenuhi atau melebihi ekspektasi kualitas jasa pelanggan sasararr.

Ekspekusi pelanggan dibentuk oleh perrgalaman lalunya pembicaraan dari mulut ke mulut,

dan prornosi yang dilakukan oleh perusahaan jasa Pelanggan merrihh perryedia jaxt
berdasarkan hat ini dan seblah *o,eti-t iasa itu, mereka membandingkan Wa/ p SaT ;narr
yang dialami dengan jasa/ pelayanan yang diharapkan- Jika jasa yang dialami terlebk di
bawah jasa/ pelayanan yang diharapkan, {dak berminat lagi pada penyedia. }ika
jasa yang dialami memenuhi atau melebihi haraparg mereka akanmenggunakan perryedia itu
Iagt

Pawitra (19%) mengatakan bahwa fondasi dari pemasaran jasa ialah kualitas jasa

karena yang dipasarkan adalah kinerja. Kinerja menjadi hasil yang dibeli pelanggan Suatu

korsepsi bntang jasa yang unggul memberikan peluang untuk bersaing dalam merrciptakan

dan mempertahankan pelanggan. Kinerja yang unggul dari konsepsi jasa membangun

keunggulan daya saing sehingga melahirkan kepercayaan

Parasuraman (dalam Tjiptono,1996) mengatakanfaktor utamayang mempengaruhi

kualitas jasa/ layanan adalah expecbd service dan perceived service. Apabila ja"a yang

diterima atau dirasakan {gerceiaed serui{E) sesuai dengan yang diharapkan (exrycted xroia),
maka kuatritas jasa itu dipersepsikanbark danmemuaskan. ]ika jasayang dibrimamelampaui

harapan petranggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal Sebaliknya

jika j* yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa

dipersepsfl<an buruk Dengan denrikian baik tidalorya kualitas ;'asa brgantung pada

kemampuan penyedia dalam memenuhi harapan pelanggmr secara konsisbn
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Konsep kualitas bersifat relatif, yaitu tergantung dari perpektif yang digunakan

unhrk menenhrkan ciri{iri dan spesifikasi dartja*/ pelayanan. Pada dasamya terdapat tiga

orientasikualitasyang seharu-snya konsisbn satu samaiainyalmi persepsi konsllmen, produk

dan proses. Konsisrensi kualitas jasa/ pelayanan adalah kontribusrnya pada keberhasilan

pu**t*" yang ditinjau dari kepuasan kepuasan karyawan dan profitabilitas

Lrgaoisasi. Secara eksptisitbahwa kualitas merupakan sarana untuk rnemuaskan ketiga pihak

ffisebutdiatas.
Dmi sisi lain pelayanan dari lembaga (bisnis jasa) dapat dilihat dari linxa dimensi

Barry danParasuramanduLmKotl". (190f yakniwuiudnyah pelayanan (tangibles),imdapat

""."'jp" 
penampilan fisik fasilitas layanan; kehandalan pelayanan \reliabili$), yakn

temampuan untuk menyaiikanlayananyangterpercaya danakurat ketanggapan pelayanan

(responsfueness), yakni k&nggapan p*u kuryu*ulr atas keinginan dan kebutuhan pelanggao

t"f*Uurr Wlaianar- (aszurene) yut.,i t t"4t*i*rr bahwa pelanggan akan rnendapatkan

p"Ly** y""g prima; dan empati (em phaty) yal*isi[<ap kepedulian dan perhatian yang lebih

Sonel d-i tcarya*an kepada Penilaian konsumen atau pelanggan terhadap

pelayanan tersebut dapat menunfukkan tingkat kualitas layanan itu sendiri

25. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Ioyalitas Konsumen

Studi yang dilakukan oleh Zeithaml (1996) telah menguji hubungan antara kualitas

dengan pelilaku yang bermaksud baik dari pelanggan Bertolak dari hipobsanya yang

-""gututur, hubungan kuaiitas adalah positp (o"gutip) terhadap perilaXcu yang

menyenangkan (tidak menyenangkan). Zeiftarnl melakukan p.bnelitian terhadap empat

p*r*hrr" jasa yalmi perusahaan komputer, distributor (retail chain), asuransi mobil dan

asuransi jiil. Survey dAakukan dengan surat kepada pelanggan. Sampel pelanggan diambil

secara random, dengan tanggapan sebanyak 3M9 yang terdiri dari perusahaan

komputer 1566 OafA. p".tnnyaan, distrilrubr 522dafur perbnyaan, asuransi mobil568 daftar

pertanyaan dan asuransi jiwa sebanyak 413 daftar perbnyaan.

Flasil penelitian merurniukkan bahwa adanya hubungan yang kuat dan significant

antara kualitas produk dan maksud batk (ryality md intentions). Secara parsial diketahui

bahwa hubungan kualltas dengan dimensi loyulitu" adalah positip dan lebih kuat dari

dimensi tainnyi. Sedangkan hasil perhitungan regresi menuniukkan pengaruh dad kualihs

brhadap loyalitas relatip kurang besar.-Cronin 
dan Taylor (1992) dmgan artikelrrya "Measuring smtice Quality : A

Reexamination andExtensionyangtuiuan penelitiannya adalah unfuk mengembangkan konsep

dan menguji sebuah albrnatif dasar kinerja untuk mengukur kualitas pelayanan atau yang

disebut 6qual. Penelitian dilakukan pada errpat indushi jasa yakni jasa perbankarl jasa

serangga, jasa penafu dan pelayanan makanan cepat saji dengan masing-masing

lf"u p"r"*tt*". fengumpula., dah menggunakan questioner dengan iurntah sample

se6anyat 660orang.nesa*yusr*pleuntuksetiapindustriadalahuntuklembagaperbankan
188 Orang, perusahaan serangga 175 Drang, perusahaan jasa penatu 178 orang

perusahaan makanan siap saji sebanyak 189 orang.

Dalam mengoperasionalkan pengukuran kualitas ini Cronin dan Taylor

mengacu dan menggunakan inskumen yang dikemukakan oleh Parasuramaru dkk (1%8)

yrl*i lima dimerui kualltas pelayanan sebagat indikatror. Lima dimensi kualitas

1an/ptayananyalaitmgfutes, reliability, responsineness, assurance danempha$. Dua puluh dua

it"* er*Urt dijadilen variabel untuk menentukan kinerja perusahaan dan sebagai dasar
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mengukw harapan konsumerr terhadap serh dilakukan pengukuran terhadap

tingkat kepentingan dari atributjasa/ pelayanan perusahaan. Pengukuran terhadap lrnsur-

urrsur kualihs jasa/ pelayarun tersebut di atas didasarkan atas persepsi atau tanggaPan

responden alas setiap pertanyaan ahu pemyahan.
Cronin dan Taylor dalam penelitiannya menerrukanhubungan antara kualitas (jasa)

kepuasan konsumen dan kecendrungan pembelian Hasil perrelitiannya menuniukkan bahwa

kualitas produk $an/ layanar) memiliki pengaruh yang significant terhadap kecendrungan

pernbelian dan kualitas produk (jasa) memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap

kecendrungan pembelian dari pada konsumen- Hubungan antara kualitas layanan

dengan kecendrungan pembelian sangat lernh dan pengaruhnya sangat kecil.

Eerdasarkan hasil penelitian di atas jelaslah bahwa konsumen dalam menggunakan

produk maupun dalam mengunjungt suatu lokasi pasar di mana produk brsebut diiual, ai<an

merasakan suatu tingkat kepuasan yrgrelatipbrMadi antara para konsumeru Cronin dan

Taylor tidak menggambarkan tingkat kuatitas pelayanan dari setiap perusahaan jasa/

pelayanan atau ke-empat industri jasa yang dijadikan o$ek penelitian Kemudian mereka

tidak menggambarkarr urutan dominasi dari dimensidimensi kualitas pada setiap industri

atau perusahaan Selain itu instrumen yang dipergunakan nampak sarra, pada hal antara

industriyang satu denganliainnya memilikikarakeristik pelayananyangberbeda.
Hasil penetitian di atas yang mengkaitkan kualitas dengan loyafftas konsumen atau

dengan kecendrungan pembelian atau maksud baik dari konsumen Perilaku yang

menyenangkan dari konsumen dapat dikatakan sebagai konsumen yang loya1 ffihadap
pembelian dan penggunaan produk. Konsumen yang toyal dapat diindikasikan : konsumen

tersebut melakukan pembelian beruJang-ulang dan atau rumtah produk yang mereka beli

relatif lebih banyak; konsumen merryatakan atau menceritakan kelebihan-kehHhan produk

atau hal-hal yang positif kepada orang Lain; mereka merokemendasikan orang lain untuk
membeli atau produk mereka mengajak orang lain membeli dan

menggturatr<an produk dan untuk merrjadi dan mereka mo€anggap sebap
pilih; uhma dalam hal mutu pelayanan Z.elthasl, dk&(19%) dalam Supranto (2003)

menyatakan bahwa Loyatty sebagai salah satu bentuk pedlaku baik yang meny€mangkarr

{faoorabbbehsuior intenholr) mernpunyai indikator : 1) menyatakan seffatu yang positif kepada

orang lain, 2) merekomendasikan kepada orang lain, 3) mengajak teman /rclasi merradi

pelanggan dan 4) menganggap sebagai pilihanutama dalam hal mutu pelayanan'

ilI. METODEPENELMIAN

tserdasarkan tuluan penelitian yang ingrn dicapar, peneliti menggunakan jenis

perrelitian deskripaif dan kausalitas; yang marn analisisnya akan mendeslaipsikan b"rbuge,

gejala atau fenomena dari obpk yang diteliti kemudian pmeliti menganalisis hubungan dan

dari tingkat pelayanan brhadap loyalitas Kemudian metode

penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode survey, karena yang

menjadi objek atau sasaran perrelitian adalah objek wisata taman rekreasi dan Para
penguniung taman rekreasi yang ada di IfuIau Lombok sebagai responderu

lurfllah o$ek wisata taman reloeasi yang tersebar di pulau Lombok sebanyak 5

objek wisata sebagai populasi. Ke lima objek wisata taman rekreasi ini diambil untuk
dijadikan sasaran penelitian dengan pertimbangan bahwa kelima oblek Emebut dikelola

dengan resmi formal pemerintah daerah kota/ kabupahn, selalu dikunjungi masyarakat,
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nampak ramai dikunjungi terutama pada setiap momert hari=hari besar keagarnaan, pada
waktu liburan sekolah dan banyak serta nampak menjadi sasalat1 kunjungan
utama bagi masyarakat lokal di daerah pulau Lombok khususnya. Ke lima objek wisata
tarnn reksreasi ini adalah : Mayura Kota Mataram, Narmada dan Suranadi tr,orurhk Barat,
Aik Bukak t"ombok Tengah danOtak Kokok Lombok Timur.

Kemudianyangmenjadipopulasirespondenadalah pengunjungobjekwisata taman
relceasi Peneliti menentukaniufiIah sampel dengan metode quota sampling. Jtunlah sampel
dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang respond€n pada setiap objek wisata taman
rekreasi Sehingga iumrah sampel keseluruhan sebanyak 250 orang pengunjung sebagai
responden. Perrurhran responden di lokasi digunakan metrfre acsidental sarnpling.

AIat pengumpulan data angket, yang berisi daftar perUnyaern dan peflnyataan yang
terkait dengan berlbagai unsur pelayanan Taman Rekreasi, kemudian peneliti rnelakukan
observasi atau melakul<an per, gamatan lr*gs*g pada objek penelitian dengan maksud agar
dapat melihat secara Iangsung keadaan objek wisata taman rekreasi, mrana yang dimiliki,
sararur-sarana penunjang dan sistem pelayanan

Ada dua variabel utama yang dikaji dan dianalisis yakni tingkat pelayanan sebagai
variabel bebas atau independen (E dan loyalitas sebagai variabel terikat atau
dependen (Y). untuk mengetahui tingkat sebagai kinerja pemasaran dari

objek wisah taxnan rekreasi, sebagaimana rnasalah darr tuiuan penelitian di atas,
perreliti dengan menggunakan 23 indikator unflrr-unflr pelayanan taman
rekreasi dan lima indikator dari lcyalitas pengunfung.

Unhrk mengetahui tingkat pelayanan dari Objek Wisata Timan Rekreasi yang ada di
pulau Lombok, bahwa secara teori peneliti dengan lima dimensi Iayanan yakni
dari segi 

"vrryud 
nyata layanan (tmgfules'1, kehandalan pelayanan (retiabilig), ketanggapan

(reqDnsioeness), kepastian pelayanan (asswence) dan sikap empati karyawan
{unpna$.Secara empiris kajian brhadap pelayanan objek wisata bman rekreasi pu-lau
Iombok diukur dari B unflil-unsur yang $ecara umum adalah : penataan hman dan kebun,
lokasi dan luas areal tamaru keersediaan kolam dan tempat pemandian, brnpat rluduk santai,
bmpat khluoju, pelayanan tikey karcis masuk, parkir, karyawan
lainnya dan fasilitas hman wisata lainnya. Ke 23 unsur tersebut dijadikan indikator

hman relreasi yakni : 1) Keasrian dan keindahan Penataan Ta::aar9 Z) Kesejukan
dari kerindangan Pepohonan-nya 3) Kemudahan Lokasi raman dijangkau pengunlung 4)
Luas areal atau luas lokasi taman, 5) Memadainya keberadaan Kolam Renang 6) Ketersediaan
Fasilitas Ruang C,anti bagi 7) Kebrsediaan Kolam pemancingan lkan, g)

Kebrsediaan Berugak tempat istirahat 9) Kebrsediaan Bangku-Bangku Tarnan-
nya 10) KeErsediaan Tempat b"luoju makan minum, 11) Kebrsediaan Tempat b"lu"ju
cindramata/ Arbhop, 12) Harga Karcisl riket masuk Taman, 13) Ketanggapan dan
keramahan karyawtrn peniual tiket masuk, 14) Ketersediaan dan keamanan Tempat Farkir, 15)
Keesuaian dan kelayakan H*gu Karcis Parkir, 16) Ketanggapan dan kerarnahan karyawan
parkir, 17) Kehandalan dan keramahan Karyawan Pramuwisata, 18) Kebrsediaan, kmiapan
dan kesiagaan Petugas Keamanan, 19) Kebrsediaan Fasilitas Toilet, 20) Kebrsediaan Bak

sampah, 21) Keersediaan Fasilitas Mushalla/ Tempat ibadah, 22) Ketersediaan
Fasilihs Telpon/wartel dan?3) Kehrsediaan hiburan berupa Ahaksi Seni Budaya.

Sedangkan llr,br;rapa faktor yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat melakukan
kuniungan, dapat diuraikan sebagai indikasi loyalitas Erhadap pitihan lokasi
rekreasi. Vadabel loyalitas sebagai variabel dependen (y) yung dijadikan
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indikator adalah : 1) Frekuensi kunfungan, 2) Pilihan objek kunjungary 3) Motivasi kuniungan,
4) Mengajak orang Iainberkunjung, dan 5) Merokerrrendasikan orang lain untukberkuniung.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis variable tingkat pelayanan dan loyalihs
pengunjung Ob.lek Wisata Taman Rekreasi di Itulau lombok, perreliti melakukan pengukuruI
variabel dengan skala Iikert dengan 5 point (1 = Tidak Sett{u, dan 5 = Sangat

S.t"l").
Dalam rnenganalisis variabel penelitian baik untuk mendeskripsikan tingkat layanan

sebagaibentukkinerjalayananmaupunloyatits ObjekWisataTamanRekreasi,
dan untuk menganalisis perrgaruh dari tingkat Iayanan Oliek Wisata Taman Rekreasi

terhadap loyalitas penguniung, peneliti menggunakan:
1. Analisis hbel frekuensi
2. Analisis regresi sederhana, dengan formulasi atau model : Y = a + bX
Di mana: Y: I-,oyalitasPenguniung

X = Ursur Iayanan Objek Wisata Taman Rekreasi

a =konstanta
b = koefisien regresi (slope beta)darivariable X

Feneliti rnenganalisis data dengan alatbantu program S[5S for Window.

ry.HASILPENELITIAN

41. Tingkat I-ayanan Taman Rekreasi
I-ayanan dari objek wisata taman rekreasi yang ada di pulau Lombok yang

dipersepsikan oleh para taman dinilai sebagaimana dituniu*kan dari nilai skore

rata-rata untuk semr:a bentuk Iayanan pada masing objek wisata taman rekreasi yang terlihat
dalam brtr:l4-1", dan secara rinci pada masing objek wisata dapat digambarkan sebagai berikut
:

Al.1.Iayanan ObjekWisataTaman Rekreasi l\4:ryura "'

Objek Wisata Taman Rekreasi (OWTR) Mayul4 yang berlokasi di IGcamatan
Cakranegara Kota Mataram, perdnggalan seiarah dari kerajaan Anak Agung Bali
pada saat menguasai Lombok lebih satu abad yang lalu dan Taman Mayura mengomplek
dengan Pure Miru (Na-pak ada tiga bangunan yang berdiri kokok sebelah selatan Taman),

dan dijadikan sebagai tempat beribadah atau seurbahyangan bagi warga masyarakat yang
beragama hindu diKoA Mataram

Mengingatbahwa Taman Mayura yang ngomplek denganPure Miru dan dijadikan
tempat sembahyanganbagi umathindu, maka pihak Pemda Koh Matarammemberikanhak
pengelolaan kepada pengurus Krame PurE untuk diberikantanggung jawab memelihara dan
melestariXcannya karena dijradikan sekaligus sebapr situs objek wisata budaya di I'ulau
Lombok.

Pihak pengelola nampalarya dituntut untuk mencari sumber pembiayaan

pemeliharaan dan pelestariaru Sarana danbangunan utamanya adalah Taman ftebunbuah),
Kolam (ikan) danPurc. TamanMayura kinidilengkapikolamrenang arenabmpatolahraga
bulu tangkis, olah raga bnis dan lain-Iain. Dengan sarana ini pengelola dapat
mengnsahakanrrya dan diladikmsumber pendapa bn b.rr:rarl-

I,okasi Taman Mayura yang sangat strategis sebagai sebuah objek wisata taman
rekreasi dalam kota. Pengusahaan Taman Mayura sebagai aktivitas pelayanan publik yang
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menyediakan jasa wisah dalam benfuk tempat relreasi Masyarakat membutulekan rekreasi
dan mencari atau menguniungi obiek wisata brsebut guna pemenuhan kebufuhan akan
rekreasi untuk menghilangkan rasa kepenatan, kebosanan setelah menghadapi pekerjaan
atau aktivitas yang sifatrya rutinitas.
Datam menguniungi ruatu o$ek wisata para pelancong wisatawan atau pengunjung lokal
dapat memberikan penialaian terhadap Iayanan yang diperoleh, kondisi atau keadaan dari
setiap ursur layanan dari zuatu o$ek wisata. Persepsi pengu4fung atas keberadaan dari
semuaunsurlayananTamanMayura dinyatakancukupbaik(nilaiskorrata-rata:3,08),dapat
dideslripsikan berikut

Dari 23 unsur Iayanan yang dinilai atau dipersepsikan para pengunjung, hrdapat 5
faktor atau 2. perser:r:rya yang dinyatakan baik ahu memiliki keunggulan di mata
penguniun& yahri lokasinya yang sangat strategis dan mudah dijangkau (3), luas areal taman
yangmemadairrengingatlokasinya dalarrtkob.(4), berugak abrtubale ternpatistirahatyang
dianggap refreentatif (8), harga karcis parkir yang murah (15), serta pepohonan dalam taman
yangdndang(2).

Semerrtara unsur layanan yang dinyatakan cukup baik sebanyak 13 unsur atau 55

persen Sedanglon unsur layanan yang dianggap dan dinyatakan kurang baik adalah
sebanyak 5 unsur abiu 22 persert di antaranya adalah kurang sekali @rsedia Totlet/ WC/
Kallral" IGcil bagi umum yang tidak masu'k kolam renang (19), kurang tersedia
tempat telpon/ WarEl (22), f:Ldak lMia bmpat belanja Souvsrir (11) tidak tersedia atau
tidak ada atraksi seni budaya daerah (B) d*, tidak tersedianya mushalla, terutama bagi
penguniung yang muslim (21).

4.12 Lay ananobiek Wisata Taman Relcreasi Narmada
Objek Wisata Taman Rekreasi (OWTR) Narmada yang lokasinya di pinggir jalan

utama dari Mataram ke Ipmbok Tengah tepatrya di Kecamatan Narmada Kabupaen
tombok Barat Taman Narmada yang sama halnya dengan Taman Mayra merupakan
peninggalan $u.uh dari kerajaan Anak Agung Bali pada saat menguasai Lombok lebih satu
abadyanglalu.Cirikhasserribudaya BaliNampakplasdaribangunanserhpenataantaman
dan Taman Narmada iuga dijadikan sebagai tempat sembahyangan bagi warga masyarakat
yang beragama hindu di wilayah Narmada Lombok Barat sekitamya.

178



Tabel 3.:Nilai skore rata-rata unsur 'arnarr

I,INSURLAYANAN Marura Narrnada Suanadi
Aik

Bulck
Otak

Kokok

. I(easrian clan keindahan PenataanTaman
3?A s& 3,41 2ffi 3le

Z lGseiulen &ri Kerindang an Pepohornn 3b5 4,S 411. 381 4p

]. Kemudahan l,okasi Taman dij4rgkau 4n 414 3f3 317 3p.

L Luas arealahuluaslckasi uman 397 4M 3fi 3h2 3h3

5. Mernadainva keberadaan Kolam Renang 2fi1 3,m 3# 2# 3n

6. Keterseiliaan Fasilihs Ruang C"an[
2N 2rfi an .) *, zfl

'. Ketersediaan Kolam Perrrarrinmn Ikan z7a 3p0 319 3n \n

Ketorsediaan tselugak t€rnpatistirahat 3,78 3,% 3@ 347

?. KeEsediaan Bangku Taman 3fi 3M 3N 2,@ 297

l0.KetersediaanTernpattetaniafintana!!qm
)7) Jr'A) 3f8 3,57 3,88

l.KeErsediaan Ternpatbelania cindmmata 2'13 33'.1 3fi 2fi2 3fi

2 Flarm Karcis/ Tiket masuk Taman 3A3 3& 3b3 3Fr 4fi

3.Ketanggapan dan kerarnatnn l<arlawart

tiket
3fi z% 3,63 383 3fil

l4l(ebrsediaan dan keamananTerrpqtParkir 2fi1 3p 3F8 374 387

15. Kesestaian dan ldayakar tarif partcir 3@ 312 3r0 3fi 39t

l6.Ketanggapan dan kemnnhan
parkir

338 1m 355 3r3 34

1 7. Kehandalan d;ur keramatran ttamuwisata 325 3;19 35s 3p 1q7

tS.Ketersediaan, keiap kesiagaan Satpam 331 261, z% w a "v,

I 9. Ketersediaan Fasihtas Toilet
'231 231 3,00 225 ifi

m. Keusediaan Bak perrbuans-an sampah 3fi 3M 3rB 2X4 1,fi

X. KehrsediaanFasilitas MusfnlaTermpat
itndah

219 275 3fl2 ?s7 3b3

2. IGbsrrliaan Fasilitas TelPon Z:8 256 2,6 2N 1,&

B. Keusediaan hibumn Atraksi Seri Budaya ?-n zM 236 w 1.88

nn\,fl"qF{
7094 nM n& 7153 72i28

I{ATA-IIATA 3,ffi 3,18 338 311 314

Rekreasi di Pulau Iombok

/

Sumber : Data primer diolah

Taman Narmada blah dijadikan sebagai situs obiek wisata budaya di Pulau

Lombok. Taman ini memiliki kelebihan dibanding bmpat lairurya karena ada sebuah Mitos

yang dipercayai Masyarakat dan cukup terkenal yakni adanya sumber mata ail yang

i""ria"p:.* setrutan sebagal Air Awet Muda. Taman Narmada memiliki fasilitas dan sarana

seperti taman bunga kebun (buah-buahan), kolam lenan& kolam Pemanclngan/ tersedia

tempat berbefanp matanan dan souvenir, tempat beribadah (mushalla dan pure).

Taman Narmada yang lokasinya sangat slrabgis sebagai sebuah oblek wisata t rry
rekreasi yang dimiliki femerintat Daerah Lombok Bmat Pengusahaan Taman Nannada
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sebagai aktivitas umrrn yang menyediakan jasa wisata dalam bentuk tempat
rekreasi Maqyarakat membutuhkan bmpat rekreasi seperti ini dan mengunjunginya untuk
memenuhi kebutuhan akan rekreasi unfuk menghilangkan rasa bosan menghadapi
pekerjaan setiap harinya.

Taman Narmada dikelola oleh Pemda Lombok Bara! dan dijadikan sumber
pendapatandaerah. Narrundalam dituiukanuntuk dapatmelestarikan objek
wisata ini karcna telah dijadikan situs budaya sehingga diperlukan ada upaya peurerintah
unfuk memelihara dan melestarikannya, Sebagai Taman Rekreasi tenhr rmtuk dapat
dikuniungi masyarakaq maka pihak pengelola hendalrrya menyediakan berbagai fasilitas
yang diperlukan di dalam hmarL Kemudian para pengur$ung dapat
memberikan p€nialaian brhadap Iayanan yang diperolefu menilai kondisi atau keadaan dari
setiap unsur layanan dari suatu objek wisata taman rekreasi. Persepsi penguniung ahs
keberadaan dari semua ursur Iayanan Tanran Narmada dinyatakan cukup baik (nilai skor
rata{ata : 3,18), hal ini berdasarkan penilaian penguniung.

D'ari semua unsur layanan yang dinilai atau dipersepsikan para
brdapat 6 Unsur ataiu25 pe{sennya yang dinyatakan baik oleh yakni lokasinyi
yang berada sangat stuategis dan jaraknya dari kota provinsi sangat derrgat sehingga mudah
dliangkau (3), luas areal Taman Narrnada yang luas dan memadai ($ pepohonan seperti
pohon manggis dalam taman yang rindang Q),per:,aaan hman yang dinyatakan brg* (1),
harga tiket masuk taman (12) dat harga karcis parkir (15) yang dianggap ,n*rtl otut

Kernudian unsur layanan yang dinyatakan cukup baik sbbanyak 12 u.arsur atau 52
Persen Unsur layanan yang dianggap dan dinyatakan kurang baik adalah sebanyak 5 unsur
ataa 22 percen, dr antaranya adalah kurang sekali tersedia kamar kecil atau toilet bag!
perBuaiung umum yang tidak masuk kolam reftrrg mengingat hrasnya areal hrnan (19J,
kurang tersedia bmpat telpon/ Wartel (22), Udak ada diselenggarakan ahaksi seni budaya
daerah (23), petugas keamanan yang kurang yang reiatip banyak (iB)
dankurang memadainya lagi tempatatau fasilitas ruang ganti pakaian Uagi yu"g mand! apa
lagi bagi p€nguniung di luar kolam renang (6).

4L. 3. Iayanan Obiek l,lisata Taman Rekreasi Suranadi
Taman Wisata AIam 6nVA) Suranadi sebelumnya merupakan F{utan Lindung

Suranadi dan Ranget berdasarkan keputusan residerr Bati-Lombok No.1/ 4/Z dan No.l/a/i
Tanggal2 Pebruari 1fiI4 tentang Penetapan Hutan Lindung Suranadi dan Itanget seluas 60
Ha. Akan tetapi melalui Kepmen Pertanian No. 646/Kpts/Um/10/l%6Tanggal 15 Oktober
196, Hutan Lindung ini dibtapkan sebagai Taman Wisah Atam Suranadi seluas 52 Ha.
Potensi alamyangterdapat di raman wisata Alamsuranadi antara rain:'r-. Flora dan Fauna; yang berdasarkan identifikasi TWA tahun 20A4 @rdapat flora:

lumut 4 spesies, palot 27 spesies, pohon 126 spesies, perdu rl0 spesies, semak 14
spesies, herba 82 spesies, dan Iiana 33 spesies. Kemudian jenis fauna terdiri dari kera
abu-abu, biawat kadal hijatl rrlar dan burung.

2. Mata air; yang di TWA Suranadi terdapat mata iar yang lerletak di kornpleks Fura
Suranadi dan Pura Prako. Mata air tersebut dipakai sebagai rnedia upacara
keagamean, Taga dipakai oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan rengairi
lahanperhnian
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3. h-asilitas wisata; yang berupa aneal perkemahan, jalan trail wisata dan panggung
terbuka.
'farnan Wisata Alam Surarradi, yang lokasinya di I(ecamatan Nan:rada IGbupabn

lombok Barat, yangjaraknya sekitar 4 km dari Taman Narmada ke arah utara. Taman
Suranadi fungsinya hampir sama dengan Taman Mayura dan Taman Narmada karer:ra
dijadikan sebagai tempat berekreasi atau tempat berwisa.ta dan dijadikan sebagai terpat
sembahyangan bagi warga rnasyarakat yang beragama hindu di wilayah Suranadi-Narmada
Iombok Barat sekitarnya. Taman ini memiliki kelebihan dibanding bmpat lainnya karcna
Taman Surarndi memiliki flora, {auna, mata air dan fasilitas wisata lainnya, fuga brdapat
bangunan pure, dilengkapi bmpatberbelanfa makanan bagi

Taman Suranadi yang lokasinya tidak jauh dari kota Mataram dan sangat cocok
sebagai sebuah tarnan wisaha dengan nu€rnsa huhn yang terasa sejuk, akan menjadi pilihan
masyarakat untu& berwisab, ablu beretr<rreasi setiap saat Pengusahaan Tarrran Suranadi oleh
Pemerintah Daerah Lombok Barat sebagai aktivitas pelayanan umum yang meryedial€n jasa
wisata daiam bentuk bmpat rekr,easi atau berwisah. tritasyarakat pulau Inmbok fumasuk
penduduk kota Mataram membutuhkan tempat reloeasi seperti TWA Suranadi dan
masyarakat beserta keluarga menguniunginya unfuk memerruhi kebutuhan akan rekreasi.

Taman Suranadi dikelola oleh Pemda Lombok Barat, dan diiadil<an sumber
pendapafan daeralv di lain pihal Pemda harus dapat merrelihara dan melestarikan taman
wisata ini sebagai taman wisata terrtu untuk dapat aikuniungi maka pihak
pengelola hendaknya merryediakan berbagai fasilitas yang diperlukan di sekitar
taman wisata. Para penguniung dapat merrrberikan penialaian terhadap layanan dorgan
menilai keadaan dari setiap unsur layanan pada taman wisata. Persepsi pengunlung aus
keberadaan dari semua unzur Iayanan Taman Wisata AIam Suranadi adalah dinyatakan
cukup baik (nilai skor rata-rata 3,38) berdasarkan persepsi pengunjung.

Dari semua unsur layanan yang dinilai atau dipersepsikan para penguniun&
brdapat I unsur atau 35 persennya yang dinyatakan baik oleh porguniun& yalcri
pepohonannya yang rindang (2), lokasrnya yang mudah dijangkau karcna berada dan
jaralrrya sekitar 17 km dari kota Mataram, 27k,ilr dari kota f*aya dan sekitar 50 km dari kota
Selong serta dapat ctikatakan mudah dijangkau (3) luas arml Taman Suranadi yang luas dan
memadai, yakni sekitar 52TIa (4), harga tiket masuk taman (12) dan harga karcis parkir (15)
yang dianggap murah oleh pengunfung tiket yang baik danramah (13), bmpat
istirahat (8) dan bmpatlerbelanja makanan yang tersedia dengan baik (10)

Sebagian besar unsur layanan yang dinyatakan cukup baik, yalcri sebanyak 13
Unsur atau 56 perserl. Sedangkan uruur layanan yang dianggap dan dinyahkan kurang baft
adalah sebanyak 2 unsur ahu 9 persen, di antaranya adalah kurang tersedianyalisilitas t"lpo,
(22) dan kurang sekali diadakan pertunlukan atraksi seni budaya daerah (23).

41.4. I-ayanan Objek Wisata Taman Reloeasi Aik Bukak
Tarnan Wisata Aik Bukak, yang lokasinya diKecamatan Batukliang Utara lGbupaur

Lombok Tengah, yang jaralmya sekibr 171<m dari Kota Praya ke arah utara 30 km dari kota
Mataram. Taman Wisata Aft Bukak diiadil<an sebagai tempat berelaeasi atau turrrpat
berwisata bagi warga masyarakat pulau Lombok. Taman ini memiliki kelebdhan, karelra
memiliki pohensi alam seperti mata air yang debitrya cukup bear, yang dipal@i sebagai
surnber air kolaln renang dan kolam ikannya serta dipakai oleh nrasyarakat untuk keperluan
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mengairi lahan perbnian Selain itu fasilitas wisa@ yang berupa areal perkernahan, areal
pemancingan.

Iokasinya yang agak dekat dengan hutan dan sangat cocok sebagai taman wisata
dengan suasana yang agak seiuk, akan men;adi pilihan masyarakat untuk berwisata setiap

Pengelolaan taman wisata Aik Bukak oleh Pemerintah Daerah l,ombok Tengah
dan fiadikan sebagai tempat pelayanan umum yang menyediakan jasa ternpat berwisata.
Masyarakat lombok 'ah khususnya mengunjungi taman wisata Aik Bukak pacla saat hari
bear keagamaan danhari libur sekolah.

Taman Wisata Aik Bukak dapat dijadikan sumber pendapahn daerah, dan di lain
pihak, Pemda harus dapat menyediakan fasilitas taman yang dapat nrenarik minat
masyarakat Para pengunjung dapat memberikan peniataian terhadap layanan
dengan menil;ai- keadaan sernua unsur Iayanan taman wisata. Persepsi pengunjurrg atas
keberadaan sernua unsur layanan Taman Wisata Aik tsukak adalah dmyahkan cukup baik, di
mana nilai skor rata-ratanya adalah 3,11. HaI ini dapat dijelaskan dari nilai rnasing-masing
unsur Iayananberikut

Terdapat 9 Unsur atau 39 pers€nnya unsur Iayanan yang dikategorikan baik oleh
penguniun& yalmi pepohonannya yang rindang (2), h"las arealtamanwisata Aik Bukak yang
Iuas dan memadai (4) kolam pemancingan ikan yang memadai (7), tempat santai istirahat
yang Ersedia (8), harga tiketmasuk taman yang murah (12) danharga karcis parkir (15) yang

fuga dianggap mwah oleh pengunjung petugas pelayanan tiket yang baik dan ramah (13),

tempat/ arml parkir yang luas dan memadai (14) dan Pelayanan Karyawan yang baik (16).

Sebagianbesarunsurlayananyangdinyatakancukupbaik,yalori sebanyakgUnsur
atu139 persen Sedangkan unsur layarnn yang dianggap dan dinyahkan kurang baik adalah
sebanyak 5 unzur ata:r 22 persen, di antaranya adalah fasilitas ruang ganti pakaian bagi
brutama bagi penguniung yang mandi rerumg (6). Tidak tersedianya tempat berbelanja
Souvenir (11), Kurang sekali brsedianya kamar kecil atau Toilet bagi (19), fidak
tersedia fasilitas atau sarana telpon atau wartel Q2) d*rkurang sekali diadakan per:tunjukan
atuaksi seni budaya daerah (23).

41".5. Iayanan Objek Wisata Taman Rekreasi Otak Kokok
Taman Rekeasi Ohk Kokok dapat dikatakan sebagai Taman Wisah Alam fi,VA)

karena posisinya dan dijadikan hutan lindung yang luas arealnya sebagai hmar:r wisata
sangat merradai Potensi alam dari Taman Wisah Otak Kokok ini hampir sama derrgan
Taman Wisata Suranadi atau Aik Bukak. Disana terdapat flora dan fauna, hanya saja belum
pemah dilakukanresearch yangmenginverrtarisir nama-nama jenis flora danfaunanya.

Pada Tanran Wisata otak Kokok juga terdapat sumber mata air, yang debit airnya
cukup besar, yang dipergunakan untuk kolarn pernandian maupun dipakai oleh masyarakat
untuk keperluan sehari-hari dan mengairi lahan pertanian. Air terjun yang ada dalarn
kawasan taman dipercayai masyarakat menjadi sarana tempat pengobatarL arlinya air te{un
yang dipakai mandi oleh pengunjung dapat menghilangkan penyakit Lokasi taman fuga
dapat dipergunakan sebagai Empat perkenralmn bagi penguniung.

Taman Wisata Otak Kokok lokasinya di Kecamatan Masbagek IGbupaten Lombok
Timur, yang jaraknya sekitu 15 km dari kota Selong dan sekitar 50 km dari kota Mataram.
Taman Wisata Ohk Kokok yang terletak dipinggiran hutan, yang sudah tentu udaranya pasti
terasa seiuk dan pasti cocok sebagai sebuah taman wisah dan menjadi pilihan masyarakat
berwisata atau berekreasi setiap saat Pengusahaan Taman Wisah Otak Kokok tersebut oleh
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Pemerintah Daerah Lombok Timur dan dijadikan sebagai bentuk pelayanan publik dengan

rpnawarkan jasa wisata alamyangberupabmpatrekreasiatauberwisata. MasyarakatpuJau

Lonrbok khususnya penduduk Iombok Tengah dan Lombok Timur tempat

rekreasi otakKokok padasetiap hari-hari raya danatau harilibur sekolah.

TanmnWisata ini dapatdikelola untuk dijadikan sumber perrdapatan daeratr, namun

pengelola hendaknya menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat

p*gu11jr1rg taman wisata, sehingga taman ini dapat memiliki daya tarik @rsendiri. Sama

i.rrf"yu dengan taman wisata lainnya di pulau Ipmbok, bahwa para penguniung dapat

*u*U"ritu" perdalaian terhadap Iayanan dengan menilai kondisi dari setiap unsur Iayanan

taman wisata- Berdasarkan hasil survq' bahwa persepsi abs kebsadaan unzur

layanan Taman Wisata obak Kokok ini adalah cukup baik (nilai skor rata-rata

3il4), danrymyataan Ersebut didukung oleh data berikut
Terd,ipat 9 Unsur ablu Z9 p"""or"yu dafiB unsur Iayanan yffigytrtg dinilai atau

dipersepsikan para penguniung, dengan baik oleh penguniun& yakni

pepoflo"rr*yu y*g ild^g Qi areal taman yang luas dan memadai (4), kolam renang/

l"t^ p.*""ai^n yu"tg rufro.r,tutif (5), tersedia denganbaik tempatberbelanja makanandan

mlnuman CIO) harsu tiket masuk taman (12) dan harga karcis parkir (15) yang dianggap

murah oleh pengunyung kenrudian pelayanan tiket yang baik dan ranrah (13), bmpat/ areal

p21r11;1. tersedia luas dan ,apt (14) dan tersediarrya Mustr,alla tempat ll:rrdah bagi penguniung

brutama yang beragama Islam (21).

Selragianbesarunsurl,ayananyangdinyahkancukupyalmi sebanyak9Unsuratau

39 persen unsur layanan. Sedangkan unsur layanan yang dianggap dan dinyatakan kurang

baii adalah sebanyak 5 unsur abu2}persen, di antaranya adalah kolam ikan atau kolam

y*[ t *urrg tusedia (7), kurangnya tempatkamar kecil atau toiletumum, dan

yarrg sudah ada kurang memadai lagl$9),kurang brsedia tempat pembuangan sampah (20),

i.*r"g brsedianya fisilitas blpon atau warel (22) d* kwang sekati diadakan pertuniutan

atraksi serd budaya daerah (23).

rLZ Kegiatan Femasaran ObiekWisata Taman Rekreasi
pengusahaan dan pengelolaan Objek Wisata Taman Rekreasi (OWTR) merupakan

aktivitas bisnis yang menyedjakan produk jasa wisata dalam bentuk tempat relaeasi

Masyarakat yang membutuhkan rekreasi untuk menghflangkan rasa kepenatan, kebosanan

seelah menghadapipekerjaanatau aktivitasyangsifatryarutinitas. Mereka akanmencari dan

mengunjung obpk-objek wisata guna memenuhi kebutulnn akan relffeasi. Seblah

**"[*i*g suitu oblek wisata para porgunjung dapat memberikan penilaian Erhadap

fayarr. yarng diperoleh, kondisi atau keadaan dari setiap unsur layanan suatu o$ek wisata-

nersepsr pengrojuog atas keberadaan dari setiap unsur ObFk Wisata Taman Rekreasi dapat

digambarkan sebagai berikut :

OWTR menawarkan jasa layanan tempat rekreasi bagi orang-orang atau

masyarakat yang menginginkan kesegaran, kebnangan batin seblah merrikmati

rilek dan santai di Ulr*rr-t"o.Urrt Pada OWTR, pengunjung membufuI*an suas€rut indah,

bersih, rapi, santai, arruln, nyaman dan mmjadi kenangan yang baik. PengUniung berharap

akan meiasa segar dan damai setelah selesai menikmati sutlsarvr daJam taman. Uniuk

mendukung dapat tersediarrya tempat rekreasi yang sesuai atau memadai dengan keinginan

penguniung maka hendaknya taman memilikibanyak sarana atau fasilitas.

X. Penataan Taman danKebun
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_ Taman bunga dan kebun merupakan ofiek yang nampak dilihat clan dinikmati
langsung oleh para penguniung owrR. pengunlung memasuki taman rekreasi
mengharapkanadanya hmanbungayangasriyangditata rapi denganpepohonannya; yang
selalu brbuka bagr pengun ung, setiap hari dan sepanjang tahun, tanpa ada fra1'1 iifur.
Pepohonan yang rindang yang nantinya dapat memberi rasa danrai, ra$r nyapan,
keindahan, rasa segar seblah keluar dan selesai melihatdan menikmatinya.

Keadaan tamal bungO kebun, yang dipersepsikan para
pada ke lima OWTR dI Pulau Lombok, dinilai cukup asri, cukup inaafr aan-ainyatatan
pengunjungbahwa owrR telah dirasakan seiuk danpepohonannya yang rindang.

2.Iokasi danLuas Areal
Masyarakat yang akan melakukan rekreasi, mengharapkan lokasi OWT'R yang akan

dik*i*# tidak brlalu jauh dari tempat tinggalnya dengan kata lain mudah te4angkau.
OWTR yang luas dapat memberi harapan bahwa para brsedianya berbagai *gu* o6pt
tontonan dan penguniung dapat melihat dan menyaksikan banyak akaksi y**g ***ik,
yang membuat suilsana lebih meriah dan penguniung lebih leluasa dan tidak cepat bosan

taman
OWTRpulau Lombok menrilikilokasiyangrelatip dekatdan mudah dijangkau oletr

pada masing-masing kota/ kabupaten Bahkan ada yang bertokasi dalam kota.
Jarak lo*asi OWTR dengan kota provinsi paling jauh 35 km, yakni OWTR Otak Kokok
Lombok Timur. Kemudian Iuas areal OWTR ini rata-rata lebih dari 5 hektar" Para pengunjung

lokasi OIVTR mudah dijangkau dari segala perqffu, artinya aet at"aeogan
tempattinggal dan didukung oleh prasarana jalanraya yang memadai dan alattoansportyang
cukup. Kerrrudian htang luas areal OWTR di puJau Lombok adalah luas elan memadai
sebagai bmpat berrekreasi masyarakat

3. Kolam danTempat Pemandian
Berbagai sarana dan fasilitas yang terdapul dalam OWTR, seperti kolam rerumg,

kolam taman, koiam ikan, tempat tertufup yang dapat
dipergunakan umum. Kolam rcnang biasanya dilengkapi dengan bangunan a*ng;" ru*g
ganti pakaian mandi. Keberadaan kolam-kolam brsebut dapat dipers"p"f,* ot"it
pengunjung.

Pengunlung merryatakan kolam renang pada setiap OWTR cukup memadai, n€unun
d*i *9, kebersihan air kolam dan kebersihan di lingkungan kolam, masih kurang bersrtu
seperti di raman Mayura dan Aik Bukak, selain itu air kolarn dua kali dalam
satu minggu. Fasilitas ruang ganti pakaian kurang layak pada Taman Malrura, Aik Bukak dan
Narmada. Sedangkan ketersediaan kolam tafiran dan ko}am pemancingan ikan, penggnjung
menyatakan cukup memadai, hanya saja kolan-r taman maulrn kolai p"*"""ing;" [aui.
dilengkapi dengan kebrsediaan ikan yang menradai

4 Tempat Duduk Santai Istirahat
Pengunjung OWTR iuga merrgharapkan bahwa di taman tersebut @rsedia tempat

duduk santai beristirahat, yang berupa bangku-bangku taman, berugak, bale balak daldi
bawah pepohonan, karena dari tempat itu pengun una dapat menikmiti pernandangan yang
ada. Keberadaan tempat dudril< santai dapat dinirai oleh para pengunjung. Fdg;i -;menyatakan bahwa tempat duduk santai istirahat seperti berugak adalah .rk"p *"*raui.
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Sedangkan tempat duduk santai seperti bangku-bangku taman, dinyahkan kurang memadai,
Pengunjung nr:uda mudi mengharapkan bahwa bangku taman perlu ditambah oleh pengelola
karena sangat diperlukan dan mereka merrgharapkan bahwa bangku-bangku taman
dibuatkan dan diletakkan dibawah setiap pepohonanyangrindang dalam taman.

5. Tempat Berbelania
Pada setiap OWTR saat ini dapat dengan mudah tempat-bmpat

berbelanja makanan/ miflrman yang berdri khas l,ombok. Perrgunjung Enrpat
berbelarja makanan/ minuman sistim Iesehan cukup memadai Nampaknya bahwa tidak
semua pengunjung terutarna muda-mudi sula belanja noakanan dengan sistim lesehan.

Mereka berharap ada terrpat pilihan seperti cafe-cafe atau kantin yang tidak hanya
menyediakan makanan khas daerah. Sedangkan untuk hmpat b"Irqiu souvenir cindramah,
kelihatan fidak semua OWTR menyediakarurya. Ped,agang souvenir rumpak kurang
representatif dan kurang memadaipada tamanwisata Suranadi danAik Bukak

6. Pelayanan Tikey Karcis Masuk
Untuk memasuki areal OWTR, diwajibkan memhli tiket atau karcis

masuk OWIR, kadang ada Taman yang meniual dua bahkan tiga jenis karcis seperti di
Taman Narmada terdapat karcis masuk tanran dan karcis masuk ke kolam renang serta karcis
masuk di lokasi air minum awet muda Tentu bagi yang datang rekreasi dapat
menikmati ke tiga objek tadimaka mereka harus membeli ketiga macam karcis tersebut

Tanggapan para pengunjung atas harga dan Iayanan tiket masuk OWTR adalah
murah, b.grh, juga bagi yang rrnsuk ke kolam renang harga karcisnya muratu
Kemudian pelayanan tiketpara petugas adalah baik. Penguniung menyatakanhhwa petugas
yang memberikan pelayanan karcis perlu menunjukkan sikap ramah, selain ifu para petugas
perlu mernperhatikan anhean pengunjung brutama pada musim ramai.

7. FelayananParkir ".

Fasilitas pendukung O\ /TR adalah bmpat parkir. Para pengunjung o$ek wisata
menggurrakan alat trarsport seperti sepeda motor, kendaraan roda empat dan kendaraan
angkutan umum. Pengunjung berharap bahwa penyediaan sarana tempat parkir yang luas
dan aman rnerupakan keharusan, mengingat bahwa saat ini para pengunjung cukup banyak
yang membawa sendiri kendaraan baik roda dua maupun roda empat Penguniung
dapat nnerntrrerikan penilaian terhadap parkir. Persepsi penguniung atas
kebrsediaan tempat parkir adalah memadai rurnun dari segi keamanan parkir nampak
bahwa petugas parkir kurang merrjamin keamanan duri *gr kehilangan. Ketanggapan dan
keramah;rn petugas parkir dinyatakan cukup tanggap dan cukup ramah, sedangl<an hargp
karcis parkir ctinyatakan sesuai dan rrtasih layak.

8. Pelayanan Pramuwisata dan Satpam
Pengunjung menghatapkan adanya petugas pramuwisata pada setiap O\ ru&

petugas harus mengetahui apa dan bagaimara tentang OWTR dan dapat memberikan
kebrangan dan penlelasanyang ramah dan sopan bntang berbagai hal tentang OWTR. Selafoi

itu pengunjung mengharapkan petugas menjamin keamanan penguniung seLama dalam
tama4 aman dari gangguan fisik maupun maErial Iainnya.

185



.rRM VOL 8. NO,2 September 2008

Persepsi atas kehandalan pramuwisa adalah cukup handal dan cukup
ramah Namun dari segi keamanan nampak bahwa petugas kearnanan rnasih
kurang menjamin keamanan pengunjung.

9. Fasilitas TamanWisata lainnya
Sebagai kelengkapan sarana fasilitas dari OWTR perlu pengelola menyediakan

beberapa unsur pelayanan yang refresentatif berupa :

a. Peryediaan fasilitas kamar kecil atau Toilet/ WC
b. Penyediaan bak pembuangan sampah
c. Penyediaan tempat ibadah seperti mushalla
c. Penyediaan mrana telponatau warbl
d. Penyediaan hiburan ralcyat seperti atraksi seni budaya daerah

Fasilitas tercebut pada OWIR perlu mendapat perhatian, karena akan menjadi bahan
penilairan para penguniung. Fasilitas kamar kecil atau Toilet/ WC, dinilai pengunfung masih

kurang memadai, baik dari segi iumlah maupun kondisi bangunannya dan kelrcrsihannya
serta lokasinyayangtidak bpatdanbelum sesuai denganluas arealdanjumlah pengunjung.

KeErsediaan mushalla bagi penguniung yang muslim yang insn rnelaksanakan
ibadah shalat zuhw maupun ashar yang kebetulan berbpatan dengan waktuny4 maka
mereka membufuhkan tempat tersebut, yang oleh telah dinilai rnasih kurang
memadai. Sedangkan ketersediaan saran blpon umum dan pertunfukan atau akaksi seni
budaya daerah belum bahkan tidak ersedia di semua lokasi OWTR pulau Lombok.

43. Ioyalitas Pengunjung.
Kunfungan masyarakat ke tarran rekreasi yang ada di pulau l-on:lbok selalu ada

setiap hari, hanya junlah yang relatip kecil Pada setiap hari minggu sudah
dipastikan yang datang banyak ke lima taman rekreasi yang menjadi bmpat
perrelitian ini. Teriebih Iagr pada hari-hari libur panjang anak sekolahan dan pada hari-hari
besar keagamaar; pengunlung selalu memadad objek wisata taman rekreasi ini.

Pengunjungnampak cukup setia atau loyal terlihat dari data yang dihira'rpunbahwa
loyalitas pengunjungpada masing-masing lokasitamansedikitb€rM4 rurmun secara urmrm
dinyatakan "cukup loyal". Sikap loyal dari pengunjung tersebut dilihat dari beberapa

indikasiadalah:
1. Frekuensi kunjungan; dalam hal ini ada yang selalu melakukan kuniungan, ada yang

sering danadayangkadang-kadang berkunjungsetiap tahunnya Eruhina pada waktu-
waktu libur dan hari-hari besar keagamaan. Mereka yang melakukan kunjungan serin&
karena mereka merasakan keberadaan objek wisata blah membuat rnereka trebih tenang
segar, santai, dengan mengeluarkan btaya yang murah. Selain itu lokasi obj,ek wisata
diiadikan tempat bertemu bersilaturrahin sesanur teman, sahabat dan kerabat Data
bntangfrekuensikuniunganmenunjukkan bahwa sebanyak 26 persen pengunjungyang
selalu datang berkuniung ke obejek wisah pada setiap liburan Sebanyalc 38 persen
pengunjungyang sering menguniungi obl'ek wisata sebagai tempatrekreasi dan sebanyak
36 persen yang kadang-kadang berkunjung ke objek wisata sebagai terrpat
rekreasimereka. I
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hbel 4. Taman Rekreasi di Pulaulombok
TAMAN

REKREASI
TINGKAT LOYALITAS

LOYAL CUKUP KURANG

MA\TIRA 5(10%) 24(48%) n$2y,)
NARMADA 30 (60 y") L6 (32%J 4(B'A)

SURANADI e(18%) 2e (58%) 72Q4%)

AIKBUKAK 17 (y%) 14Q8'/"\ 1e (38 %)

OTAKKOKOK 15(@%) 24(8y,) 11,Q2%)

RATA-RATA 30% 43% an o/Ll /O

Sumber : Data primer diolah

Pilihan objek kuniungan; bahwa masymakat meliakukan rel,ceasi atau berwisata ke
berbagai obiek, dan taman rekreasi dijadikan pilihan. Banyak meniadikan
taman rekreasi menjadipilihan utamanya adayangmembuahrya menjadipilihankedua
dan ketiga. Dijadikan pilihan utama katena alasan biaya yarg murah merialg jarak
lokasinya yang relatip dekat dengan bmpat tinggal (mudah dijangkau). Para penguniung
rnenjadikan altematif pitihan objek wisata menjadi pilihan utama sebagai tempatrekreasi
sebarlyak 31 persen, kemudian sebaryak 37 persen menjadikan pilihan kedua dan
sebanyak 32 persen yang m€njadikan objek wisata taman rekreasi merrjadi
pilihan ke tiga.
Motivasi berkr:njung bahwa masyarakat yang melakukan k"gata" rekreasi karena
tunhrtan kebutuhan untuk itu. Namun untuk berupaya memenuhi kebutuhan rekreasi
ini ada yang termotivasi kuat oleh dirinya sendiri, ada yrya didorong untuk
rnelakukannya oleh keluarga dan ada pula yang dimotivasi oleh teman dan sahabatrya.
Sebagaimana diuraikan sebelurnnya bahwa rekreasi merupakan kebufuhanyang sifatrya
skunder, terlebih lag, bagr mereka yang suka kerja keras atau menghadapi pekerjaan
yang rutin Pengunjung termotivasi melakukan rekreasi ke oblek wisata taman rekreasi
oleh ernan atau sahabatrya sebanyak 42 perse4 dan oleh keluarga sebanyak 11 perseru

sedangkan yang ti+*ul dad minat dalam dirinya sendiri sebanyak 47 persen
Mengajak orang lain berkuniung bahwa masyarakat melakukan kuoi*gu" ke tempat-
ternpat obiek wisata taman rekrmsi yang ada di pulau Lombok lebih banyak mereka
berkunlrng dengan berkelompok. Dad data menr:niukkan 80 persen lebih pengu4iung
sistem secara berkelompok, 19 persen lainnya mereka sistim berdua, ini brutama bagi
anak-anak rnuda remaja. Pola berkunjung dengan sistim berkelompok dari rnasyarakat
Lombokkhususnya sudahmenjadikadisikebiasaan danmemangmereka lakukan setiap
rnelakukan kunjungan
Merokemendasikan orang Lain untuk berkunjung. Bagi para penguniung yang Elah
merasakan objek wisata yang dikuniungi memuaskan dirinya maka mereka akan
menyarankan orang lairg baik keluarga maupun sahabatrya untuk berlibur ke objek
wisa&a brsebut, dan sebaliknya jika kunjungarurya tidak memuaskan maka mereka tidak
akan merokendasikan orang l,ain kesana. Data menuniukkan bahwa brdapat 26 persen
pengunjung sering menyarankan orang lain obejek wisata yang blah dia
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kuniung, 38 persen yang kadang-kadang menyarankan orang l,ain dan sebanyak 36
persenpengunjungyang jarangbahkantidak pemahmerekomendasikan orang lainbaik
keluarga atau teman untuk berkunjung ke objek wisata yang pemah mereka l*j*g.

t[4. Pengaruh tingkat pelayanan terhadap loyalitas penguniung
Tingkat pelayanan dari ke lima objek wisata taman rekreasi di PuLau Lombok , ymg

diukur dari 23 unsur layanan sebagai indikatomya dan tingkat loyalituu pengnlung diukur
dengan Iima indikatoa sebagaimana dideskripsikan pada pembahasan awal di atas, dapat
dianatisis lebih laniut dengan analisis statistik regresi sederhana. Hubungan kedua variabel
merruniukkan hubungan yang kuat dan positif. Hal tersebut ditunjul<kan dengan persamaan

adaiah : Y = 1O031 + 041 X. Kemudian koefisien korelasi (R) sebesar 7Q20 persen"

Hubungan yang kuat dan positif telah berdampak kepada pengamtr dari variabel tingkat
layanan terhadap loyalihs yang cukup besar dan signifikan. HaI tersebut
aitunjut<kan dorgan koefisien regresi (R2) sebesar 49,20 percn dengan ti"gkut signifikarsi F
hit sebesar 0;187 dan t hit : 1,705. Ini berarti bahwa dengan meningkatkan kualitas Iayanan
akan dapat meningkatkan loyalitas perguniung dari objek wisata tantan rekreasi di pulau
l,ombok, dengan kaa Iain bahwa peningkatan kuallbs layanan dari pada objek wisata taman
rekreasi akan dapat merrmik minat para penguniung untuk datang berkunfung lebih dari satu
kali atau akan datang kembali lebih sering.

a ltedictors: (Constant), TingkatPelayanan
b Dependerrt Variable: loyalitas Pengunjung

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tingkdt pelayanan objek wisata taman
rekreasi yang ada di pulau Lombok masih dikategorikan cukup baik. Sementara trayanan yang
diharapkan yang ideal tentu Iayanan yang sangat baik. Untuk mencapai itu pihak pengelola
hendaloya berupaya untuk meningkatkan layanan dua tingkatlagi dari cukup baik menjadi
sangat baik. Loyalihs fuga telah merunjukkan cukup loyai. T'entu pihak
pengelola juga mengharapkan pengunjung yang sangat loyal. Itu adalah ideatrnya. Namun
jika pengelola mengharapkan loyalitas yarrg sangat loyal, sudah tentu pengelola
denganberupaya agar mampu meningkatkankualihs layanannya menjadiyang sangatlraik.

Yang perlu diperhatikan oleh pengelola o$ek wisata taman rekreasi adalah hampir
semua unsur Iayanan dinilai cukup atau rata-rah pelayananrya cularp baik, yang
membufuhkan peningkatan. Namun yang paling penting dan nan:pak perlu sekali

hbelS. HasilAnalisis Sederhana
(Coefficierrb (a))

Model Variable Unstandardized
Coefficients

Standardized
CoefficienLs

t sig.

B Std. Errnr Beta

1 (Constant) 10,081 78bll ,"1:28 ,w7
TingfutPelayanan w ,u4 ,702 1,705 ,187

ModelSummarv&)
Model R Rftuare AdiustedR

Square
Std. Error of the Estimatp

1 ,702.@) ,492 3n 2,575n
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diperhatikan karena dianggap masih kurang baik oleh seperti keErsediaan
fasilitas ruang gantibagi penguniungyangmandi dikolam ienangketerceaiuurf*ilitu" toit"t
atau karnar kecil yang belum mema.lai, kebrsediaan bak atau kotak pembuangan sampah
yang harnpir semua taman rekreasi tidak menyediakannya serta pengJola beium
menyediakan hiburan-hiburan lepas yang berupa ahaksi seni budaya lokal atau asli daerah
pulau lornbok' Selain itu pengelola belum menyediakan dengan baik bmpat b"lu"ju
cindramata yang berupa artshop yang menjual buru.g kerq'inan lokal maupun yr*s bo*fu
dari luar daerah; serta pengelola objek wisah masih ada yang belum ^*y"ai*urr tempat
ibadah atau mushalla Eruhma bagi pengunjung muslim yrog *, melakukan sholatpada
saat pengunjung berada di lokasi taman rekreasi

V. SIMPULAN DANI SAII;UV

5.1. Tingkat pelayanan o$ek wisata taman rekreasi yang ada di puJau l,ombok yang diukr
dari 23 unsur layanan telah dipersepsikan oleh para pengunjung dengan kategori-cukup
baik. Kemudian Ioyalitas yang diukur dari 3 indikator yakni- frekuefi
kuniungan, pilihan objek wisata sebagai bmpat relreasi dan motivasi berkunjung ke
o$ek wisata taman rekreasi, blah merruniukkancukup loyal

5.2- Berdasarkan hasil arralisis staGtik regresi sederharn menuniukkan bahwa hubungan
anbra tingkatpelayanandenganloyalitas pengunjung dariobjekwisata tamanrekreasi di
putrau lombok hubungan yang kuat dan positif. F{al brsebut dituniutkan
dengan koefisien korelasi (R) seb<sar 7Q20 persen dan koefisien beta regresinya eO+f.
Kerrudian pengaruh dari tingkat Iayanan terhadap loyalitas penguniu* yang cukup
besar cian signifikan. Hal tersebut dituniukkan dengan koefisierrr"groi62) rrJW, qgiO
persen dengan tingkat signifikansi F hit sebesar 0,187 dant hit : 1,ZOS. Ini berarti bahwa
kualitas layanan dari pada objek wisata taman rekrssi @tah dapatmenarik mirat para
pengunjung untuk-datang kembali. Dengan meningkatkan kualitas layanan akan dapat
rteningkatkanloyalitas penguniung dari obiek wisata taman re*rmsi dipulau Iombok

5.3. Disarankan bagi pengetola untuk memperhatikan sernua urwur layanan karma sampai
saat ini blah memberjkan penilaian secar.r oblektif kepada semua unfl1
layarnn objek wisata taman rekreasi dengan kabgori *t"p t ft 1*a*d, r,,"La
diharapkan semua rlxur perlu ditingkatkan Ada beberapa .rro* luyrnu" yirgwh"g
penting trntuk ditingkatkan dan diprioritaskan, karena dianggap masih kuangUrri. of.t
pengunjung di antaranya adalah merryediakan fasilitas yang lebih memadai untuk ruang
ganti pakaian bagi penguniungyang mandi dikolam rsnng; merryediakanfasilitas toitj
atau karnar kecil yang lebih memadai; menyediakan bak atau total terrpat potrbuangan
sarnpah yang cukup serba pengelola perlu menyediakan hiburan-hiburan yung b*pu
atraksi seni budaya asli daerah.
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