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ABSTRACT 
 
 

Pulau Lombok yang terkenal sebagai destinasi wisata andalan di Indonesia Timur, 

“secara tidak disengaja” telah meraih predikat The Best Halal Tourism destination berdasarkan 

Indonesia Muslim Travel Index (IMTII) tahun 2019. Setelah mendapat predikat tersebut, 

berbagai stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha wisata, dan pihak 

terkait lainnya mulai berbenah menyediakan berbagai sarana prasarana yang menunjang 

konsep pariwisata halal. Dari sisi penawaran, dapat dikatakan bahwa Lombok siap menjadi 

destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. Namun, bagaimana dengan sisi permintaan? 

Sebagai sebuah system pasar, dalam industry pariwisata harus terjadi keseimbangan antara sisi 

penawaran dan permintaannya. 

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi pariwisata halal 

yang mengkaji keseimbangan sisi demand dan supply belum pernah dilakukan di Indonesia. 

Penelitian ini akan mengkaji apa yg menjadi determinan sebuah destinasi wisata halal menjadi 

pilihan bagi orang untuk berwisata. 

Penelitian ini mengadaptasi Importance Performance Analysis (IPA) untuk 

menjelaskan proses pengambilan keputusan wisatawan untuk datang ke Pulau Lombok sebagai 

destinasi wisata halal sehingga bisa dilakukan penyeimbangan antara demand wisatawan dan 

supply yang dilakukan oleh stakeholeder terkait untuk mencapai equilibrium pasar. 

Penelitian ini menemukan bahwa permintaan pariwisata halal di pulau Lombok masih 

berada pada level pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan halal dan fasilitas ibadah. 

Permintaan pariwisata halal di pulau Lombok masih belum seimbang dengan fasilitas yang 

ditawarkan, dimana masih terdapat kebutuhan-kebutuhan wisatawan muslim yang belum 

terpenuhi. 

 

 
 
Kata kunci:  Pariwisata halal, pariwisata berkelanjutan, equilibrium pasar pariwisata
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

 
Sektor pariwisata telah menjadi sektor andalan bagi kebanyakan negara di dunia. 

Berdasarkan data dari World Tourism Organization, jumlah penerimaan pariwisata dari 

wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia adalah sebesar US$ 12,5 miliar. Penerimaan 

pariwisata tersebut merupakan pengeluaran wisatawan mancanegara yang masuk dalam 

perekonomian domestik, termasuk pembayaran kepada maskapai nasional untuk transportasi 

internasional. 

Berbagai moda pariwisata telah ditawarkan oleh berbagai deerah tujuan wisata 

mancanegara. Salah satu moda pariwisata yang sedang berkembang adalah wisata religi. 

Negara-negara yang memiliki penduduk beragama islam membangun konsep pariwisata halal 

dalam rangka mengakomodasi kepentingan muslim tourists.  

Sebagai negara tujuan wisata dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia juga 

sudah mengembangkan pariwisata halal sebagai salah satu moda pariwisata andalan. 

Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2018, Indonesia tercatat sebagai 

negara terbaik dalam industry pariwisata halal, bersama dengan Malaysia.  

Demikian juga halnya dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau Lombok 

yang terkenal sebagai destinasi wisata andalan di Indonesia Timur, “secara tidak disengaja” 

telah meraih predikat The Best Halal Tourism destination berdasarkan Indonesia Muslim 

Travel Index (IMTII) tahun 2019.  

Setelah mendapat predikat tersebut, berbagai stakeholder terkait mulai dari pemerintah 

daerah, pelaku usaha wisata, dan pihak terkait lainnya mulai berbenah menyediakan berbagai 

sarana prasarana yang menunjang konsep pariwisata halal. Dari sisi penawaran, dapat 

dikatakan bahwa Lombok siap menjadi destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. Namun, 

bagaimana dengan sisi permintaan? Sebagai sebuah system pasar, dalam industry pariwisata 

harus terjadi keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaannya. 

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi pariwisata halal 

yang mengkaji keseimbangan sisi demand dan supply belum pernah dilakukan di Indonesia. 

Penelitian ini akan mengkaji apa yg menjadi determinan sebuah destinasi wisata halal menjadi 

pilihan bagi orang untuk berwisata. 
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Tidak seperti penelitian sebelumnya yang terutama menggunakan metode contingent 

valuation (Majid, 2008; Diniyati dan Achmad, 2007; Nasir, 2009), penelitian ini mengadaptasi 

Importance Performance Analysis (IPA). Beberapa studi lain tentang pariwisata di Indonesia 

menggunakan metode choice experiment (Crouch, 2010, Chaisemartin dan Mahe, 2009). 

Penelitian pariwisata lainnya juga banyak yang menggunakan metode travel cost (Adrianto, 

2010, Ahmad, 2009), dan economic value (Iswitardiyanto, 2011 dan Ahmad, 2009). 

Penelitian ini diharapkan akan mengisi gap literature tersebut sehingga bisa 

berkontirbusi pada pengembangan ilmu ekonomi pariwisata khususnya juga terkait pariwisata 

halal yang sedang menjadi primadona dalam pembangunan pariwisata di Indonesia. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dijawab oleh penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pola permintaan terhadap pariwisata halal di pulau Lombok? 

2. Apakah permintaan pariwisata sudah sesuai dengan penawaran yang dilakukan oleh 

stakeholder terkait? 

3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan antara sisi permintaan dan 

penawaran pariwisata halal di Pulau Lombok? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganilisis pola permintaan terhadap pariwisata halal di pulau Lombok 

2. Mengkaji apakah permintaan pariwisata sudah sesuai dengan penawaran yang 

dilakukan oleh stakeholder terkait 

3. Menggali upaya apa yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan antara sisi 

permintaan dan penawaran pariwisata halal di Pulau Lombok. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam 

pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok. 

2. Sebagai pelengkap literature dalam bidang ilmu pariwisata khususnya yang berfokus 

pada pariwisata halal. 
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1.5. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini penting dilakukan mengingat terjadinya gap literature dalam bidang 

pariwisata. Selain itu, penelitian ini penting sebagai pedoman dalam penyusunan rencana 

strategis pengembangan pariwisata halal di pulau Lombok khususnya dan di Indonesia 

pada umumnya. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Definisi Pariwisata 

Pariwisata menurut Yoeti (2006:48) adalah sejumlah gejala dan hubungan yang timbul, 

mulai dari interaksi antara wisatawan dari satu pihak, perusahaan-perusahaan yang 

memberikan pelayanan wisatawan dan pemerintahan, serta masyarakat yang bertindak sebagai 

tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan dimaksud. 

 Berikut adalah definisi lain pariwisata dari berbagai ahli lainnya : 

1. Menurut Richard Sihite (2006:46-47) 

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, 

dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari 

nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata – mata untuk menikmati kegiatan 

pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan beraneka ragam 

2. Menurut James J Spillane (1982:20) 

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan 

kenikmatan mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan 

3. Pariwisata menurut UU No.9 tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha – usaha 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Dalam kegiatan kepariwisataan  

ada  yang  disebut  subyek  wisata  yaitu orang – orang yang melakukan perjalanan 

wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan wisatawan.  

 

2.1.1. Daya Tarik Wisata atau Atraksi Wisata 
 Sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke suatu 

tempat/daerah/negara itu disebut daya tarik wisata atau atraksi wisata (Anwani, 2014). 

Berdasarkan definisi ini maka yang menjadi daya tarik wisata atau atraksi wisata adalah alam, 

kebudayaan dan manusia itu sendiri yang ditata dan dikemas secara baik dalam bentuk produk 

wisata yang ditawarkan kepada wisatawan.  

Dalam kepariwisataan faktor manfaat dan kepuasan wisatawan berkaitan dengan “Tourism 

Resource dan Tourist Service”.  Yoeti (1987:164), mengatakan bahwa ada tiga hal penting yang 

menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung kesuatu daerah tujuan wisata, yaitu: 

a. Natural Amenities, benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yaitu: 
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1. iklim, misalnya cuaca, bentuk tanah, pemandangan alam, flora, fauna, 

pusat-pusat kesehatan sumber air mineral, sumber air panas. 

2. Hasil ciptaan manusia seperti benda-benda bersejarah, kebudayaan, dan 

keamanan, misalnya: (a) monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lalu. 

(b) museum, art gallery, perpustakaan, kesenian rakyat, handicraft. (c) 

acara tradisional, pameran, festival, upacara perkawinan, dan sebagainya. 

(d) rumah ibadah seperti masjid, gereja, kuil, candi, maupun pura. 

b. The Way of Life, tata cara hidup masyarakat seperti beberapa yang cukup terkenal 

diantaranya yaitu: (a) Ngaben yang terdapat di bali, (b) upacara pemakaman di tanah 

Toraja, (c) upacara Betagak Penghulu di Minangkabau, (d) upacara Sekaten di 

Jogjakarta. 

Tourist Service adalah segala fasilitas yang digunakan dan aktivitas yang dilakukan 

dimana pengadaannya disediakan oleh perusahaan lain secara komersial. Untuk dapat menjadi 

suatu daaerah tujuan wisata yang baik maka harus dikembangkan tiga hal, yaitu : 

a) Something to see, adalah segala sesuatu yang menarik untuk dilihat. 

b) Something to buy, adalah segala sesuatu yang menarik atau mempunyai ciri khas 

tersendiri untuk dibeli. 

c) Something to do, yaitu kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan di tempat tersebut. 

 

2.1.2. Permintaan Pariwisata 

Permintaan dalam pariwisata terdiri dari beberapa fasilitas atau produk yang berbeda 

bukan saja dalam sifat, akan tetapi juga manfaat dan kebutuhannya bagi wisatawan pada waktu 

yang berbeda-beda pula. Permintaan dalam pariwisata tidak hanya terbatas pada waktu yang 

diperlukan pada saat perjalanan wisata, akan tetapi jauh pada sebelum melakukan wisata, 

permintaan sudah dapat dilihat dari mencari informasi tentang destinasi tujuan wisata, hotel 

tempat menginap, transportasi yang akan digunakan, tempat-tempat yang akan dikunjungi, 

transportasi yang akan digunakan, dan berapa banyak uang yang harus dibawa (Yoeti, 2008 

:119). 

Konsumen memiliki tingkah laku yang bergam dalam memenuhi kebutuhannya terhadap 

barang dan jasa (good and services). Yoeti (2008) mengungkapkan terdapat tiga tingkah laku 

konsumen (consumen behaviour) dalam memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa, yaitu: 

1. Keterbatasan pendapatan (income) 
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2. Melakukan pembelian dengan bertindak rasional 

3. Ingin mencapai kepuasan (to maximize their total satisfaction) 

Permintaan pariwisata berpengaruh terhadap semua sektor perekonomian : perorangan 

(individu), usaha kecil menengah (UMKM), perusahaan swasta, sektor pemerintah (sinclair 

dan stable, 1997). Data vital yang dapat dijadikan indikator permintaan wisatawan akan suatu 

daerah wisata adalah: 

1. Jumlah atau kuantitas wisatawan yang datang 

2. Alat transportasi apa yang akan digunakan sehubungan dengan kedatangan wisatawan 

tersebut. 

3. Berapa lama waktu tinggal 

4. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan 

Permintaan pariwisata juga didasarkan pada anggaran belanja yang dimilikinya, hal ini 

merupakan kunci dari permintaan pariwisata. Seseorang akan mempertimbangkan untuk 

mengurangi anggaran yang dimilikinya untuk keperluan liburan. Sementara itu kegiatan 

pariwisata atau pariwisata ini merupakan suatu aktivitas yang dapat menciptakan permintaan 

karena kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan dengan sendirinya akan memerlukan 

pelayanan seperti transportasi akomodasi, catering, restoran, hiburan dan lainnya. 

Menurut Yoeti (2008:123-128) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

permintaan pariwisata antara lain sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor permintaan umum (general demand factors) 

Secara umum permintaan terhadap barang dan jasa industri pariwisata tergantung 

pada hal-hal sebagai berikut : 

a. Daya beli (purchasing power) 

Kekuatan untuk membeli banyak ditentukan oleh disposible income yang erat 

kaitannya dengan tingkat hidup dan intensitas perjalanan yang dilakukan. 

Semakin besar pendapatan yang bebas digunakan akan semakin besar 

kemungkinan perjalanan yang diinginkan. 
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b. Struktur demografi dam kecenderungan ( demographic structure and trends) 

Besarnya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap 

produk industri pariwisata. Negara yang memiliki penduduk banyak tetapi 

pendapatan perkapitanya kecil akan memiliki kesempatan kecil untuk 

melakukan perjalanan wisata. Faktor lain adalah usia penduduk, penduduk yang 

masih muda dengan pendapatan rata-rata relatif tinggi akan lebih besar 

pengaruhnya dibanding dengan penduduk yang berusia pensiun. 

c. Sosial dan faktor-faktor budaya (social and culturalas factors) 

Industrialisasi tidak hanya menghasilkan struktur pendapatan masyarakat relatif 

tinggi, juga meningkatkan pemerataan pendapatan dalam masyarakat sehingga 

memungkinkan memiliki kesempatan melakukan perjalanan wisata untuk 

menghilangkan kejenuhan bekerja, menghilangkan stres, sehingga melakukan 

rekreasi merupakan keharusan. 

d. Motivasi berwisata dan sikap (travel motivations anad attitudes) 

Motivasi untuk melakukan perjalanan wisata sangat erat hubungannya dengan 

kondisi sosial budaya masyarakatnya. Masih erat hubungan kekeluargaan 

masyarakat dan sering melakukan saling berkunjung membuat perjalanan akan 

sering dilakukan dan tentunya akan meningkatkan permintaan untuk melakukan 

perjalanan wisata. 

e. Kesempatan untuk berwisata dan intesitas pemasaran (Opportunities to travel 

and tourism marketing intesity) 

Adanya insentif untuk melakukan perjalanan wisata akan meningkatkan 

perjalanan wisata ke seluruh dunia seperti Meeting, Incentive  ,Convention And 

Exhibition (MICE). Kesempatan untuk melakukan perjalanan wisata tidak 

hanya karena biaya perjalanan ditanggung perusahaan, juga melakukan 

kesempatan kepada keluarga ikut melakukan perjalanan wisata, anak dan istri 

mendampingi suami dalam suatu konfrensi tertentu. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan khusus (factors determining specifics 

demand) 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan khusus terhadap daerah tujuan 

wisata tertentu yang akan dikunjungi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu : 

a. Harga  

Pada kebanyakan industri jasa harga biasanya menjadi masalah kedua karena 

yang pertama adalah kualitas yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan. Dalam kepariwisataan sudah dilakukan price differentation secara 

umum sebagai suatu strategi dalam pemasaran 

b. Daya tarik wisata  

Keputusan untuk melakukan perjalanan lebih banyak menyangkut pemilihan 

daerah tujuan wisata. Pemilihan ini ditentukan oleh daya tarik yang terdapat di 

daerah yang akan dikunjungi. 

c. Kemudahan berkunjung 

Aksesibilitas ke daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi banyak 

mempengaruhi minat wisatawan, wisatawan menginginkan tersedianya macam-

macam transportasi yang dapat digunakan dengan harga yang bervariasi. Karena 

biaya transportasi akan mempengaruhi biaya perjalanan secara keseluruhan. 

d. Informasi dan layanan sebelum kunjungan 

Wisatawan biasanya memerlukan pre- travel service di daerah tujuan wisata 

yang mereka kunjungi dan tersedia tourist information service yang dapat 

menjelaskan tempat-tempat yang akan dikunjungi wisatawan, kendaraan yang 

akan digunakan, waktu perjalanan dan keperluan yang diperlukan. 

e. Citra  

Wisatawan memiliki kesan dan impian tersendiri tentang daerah tujuan wisata 

yang dikunjungi. Citra dari tujuan wisata akan mempengaruhi permintaan  

wisata daerah tersebut.  

2.2. Roadmap riset unggulan prodi  

Universitas Mataram memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset 

yang berdaya saing internasional. Adapun tema unggulan peneltian Unram adalah 
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Pembangunan kawasan pulau kecil berkelanjutan. Tema besar penelitian unggulan strategis 

Unram tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) kelompok/klaster bidang ilmu, yaitu Sain dan 

Teknologi, Agrokomplek, serta Sosial dan Humaniora. Ketiga kelompok/klaster tersebut 

mencakup 8 (delapan) bidang kajian utama, yaitu: (1) ketahanan dan keamanan pangan (food 

safety and security), (2) energi baru dan terbarukan (new and renewable energy), (3) 

pengentasan kemiskinan (poverty alleviation), (4) pembangunan manusia dan daya saing 

bangsa (human development and competitiveness), (5) infrastruktur, transportasi, dan teknologi 

informasi (infrastructure, transportation, and information technology), (6) perubahan iklim 

dan keragaman hayati (climate change and biodiversity), (7) kesehatan, penyakit tropis, gizi 

dan obat-obatan (health, tropical diseases, nutrition, and medicine), dan (8) pengelolaan dan 

mitigasi bencana (disaster mitigation and management). 

Penelitian ini akan berfokus pada pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam dalam 

rangka mendukung kajian pengentasan kemiskinan, dan perubahan iklim dan keanekaragaman 

hayati. Hal ini guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan dengan perbaikan kualitas 

lingkungan dan konservasi terumbu karang serta biota laut.  

Program strategis RIP Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) 

dituangkan dalam pelaksanaan riset unggulan, riset “non unggulan”, dan riset nasional.  Riset 

Unggulan Program Studi IESP direncanakan secara semi  top-down dengan memperhatikan 

Payung Riset dan unggulan program studi, serta kebijakan tentang riset di tingkat Nasional, 

regional dan tingkat universitas. 

Seluruh riset unggulan program Studi IESP adalah kajian yang berorientasi kepada dan 

berkontribusi nyata dalam penyelesaian sebagian masalah nasional maupun daerah. Riset 

Unggulan IESP berorientasi pada Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan 

Berkelanjutan untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. 

Salah satu topik dalam bidang riset unggulan Prodi IESP adalah: Pengelolaan 

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. 

Topik riset mencakup: 

1. Ekowisata dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan 

2. Kelembagaan untuk mengembangkan produk budaya dan pelestarian lingkungan 

3. Pemetaan dan dokumentasi informasi kearifan lokal, ekosistem dan 

keanekaragaman hayati 

4. Perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta kebencanaan 

5. Valuasi jasa lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan 
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6. Green economy melalui internalisasi dan valuasi ekonomi kekayaan sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup. 

 

Topik riset lingkungan hidup dirumuskan berdasarkan kompetensi keilmuan yang dimiliki 

dan dan isu-isu strategis lokal maupun nasional yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup 

(Tabel 1). Secara garis besar fishbone penelitian unggulan bidang Lingkungan Hidup dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1.  Fishbone diagram penelitian bidang lingkungan hidup 

 

 

Berdasarkan topik riset unggulan program studi Ekonomi Pembangunan terdapat isu 

strategis Ekowisata dan pengembangan pariwisata berwawasan linkungan, perlu dilakukan 

penelitian tentang keseimbangan antara demand dan supply pariwisata.  
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis 

prioritas pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survei terhadap wisatawan di Pulau 

Lombok.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Populasi dalam penelitian ini wisatawan domestik dan/atau internasional yang 

berkunjung ke Pulau Lombok. Sampel akan diambil dengan teknik non-probabily sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap 

individu populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Salah satu teknik non-probability 

sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling di mana siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila 

dipandang cocok sebagai sumber data. Adapun ukuran sampel yang digunakan berdasarkan 

formula Watson et al. (1993) sebagai berikut: 

𝑛 =
4𝑍% &'⁄

& 𝑝(1 − 𝑝)
(𝜔)&  

di mana: 

n = ukuran sampel 

p = proporsi kesuksesan yang diharapkan dari sampel 

q = proporsi sisa (1-p) 

Z1/2α = koefisien konfidensi 

ω = jumlah kesalahan yang dapat ditoleransi dari rerata populasi pada batas kiri (L) dan  

    batas kanan (R), sehingga ω = L+ R 

3.3. Alat Analisis 

Penelitian ini menggunakan Importance Performance Analysis (IPA). Analisis 

deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan wisatawan untuk 

datang ke Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal. Melalui kajian ini, akan dipetakan 

prioritas pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok melalui pemetaan hubungan 

antara kepentingan dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan 

kesenjangan antar kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut. 
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Terdapat dua komponen IPA yaitu analisis kuadran dan analisis kesenjangan (gap). 

Analisis kuadran berfungsi untuk mengetahui respon wisatawan terhadap atribut yang 

dikategorikan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja dari atribut tersebut. Sedangkan 

analisis kesenjangan (gap) berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja suatu 

atribut dengan harapan konsumen terhadap atribut tersebut.  

Analisis kuadran dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah 

menghitung arta-rata penilaian kepentingan dan kinerja untuk setiap atribut dengan rumus: 

𝑋01 = ∑ 345
467
8

          

𝑌01 =
∑ :45
467
8

          

Dimana: 

𝑋01  = bobot rata-rata tingkat penilaian kinerja atribut ke-i 

𝑌01  = bobot rata-rata tingkat penilaian kepentingan atribut ke-i 

n = jumlah responden 

Tahap selanjutnya adalah menghitung rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja untuk 

keseluruhan atribut dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑋0; = ∑ 3<===5
467
8

          

𝑌0; =
∑ :<15
467
8

         

Nilai X ini memotong tegak lurus pada sumbu horizontal yaitu sumbu yang 

mencerminkan kinerja atribut (X) sedangkan Y memotong garis tegak lurus pada 

sumbu vertikal yaitu sumbu yang mencerminkan kepentingan atribut (Y). Setelah 

didapatkan bobot kinerja dan kepentingan atribut serta nilai rata-rata kinerja dan 

kepentingan atribut, maka nilai-nilai tersebut diplotkan ke dalam diagram kartesius 

(Gambar 1). 
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Kepentingan (Y)  
        Kuadran I   Kuadran II  

        (Prioritas Utama)  (Pertahankan Prestasi) 

    𝑌0;  

 

        Kuadran III   Kuadran IV 

        (Prioritas Rendah)  (Berlebihan)   

 

 

       𝑋0;   Tingkat Kepuasan (X) 

Gambar 1. Kuadran Importance Performance Analysis (IPA) 

Diagram ini terdiri dari empat kuadran (Supranto, 2001). Kuadran I (Prioritas 

Utama) memuat atribut-atribut pariwisata halal yang dianggap penting oleh wisatawan 

tetapi kenyataannya atribut-atribut tersebut belum sesuai dengan harapan wisatawan. 

Tingkat kinerja atribut tersebut lebih rendah daripada tingkat harapan wisatawan 

terhadap atribut tersebut. Atribut-atribut yang terdapat dalam Kuadran I harus lebih 

ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan. 

Kuadran II (Pertahankan prestasi) memuat atribut-atribut yang menunjukkan 

bahwa atribut tersebut penting dan memiliki kinerja yang tinggi. Atribut ini perlu untuk 

dipertahankan pada waktu selanjutnya. Kuadran III (Prioritas rendah) yang memuat 

atribut yang dianggap kurang penting oleh para wisatawan dan kenyataannya 

kinerjanya kurang memuaskan. Peningkatan terhadap atribut yang ada dalam Kuadran 

III dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang 

dirasakan oleh wisatawan sangat kecil. Kuadran IV (Berlebihan) memuat atribut-

atribut yang dianggap kurang penting oleh wisatawan dan dirasakan terlalu berlebihan. 

Peningkatan kinerja terhadap atribut-atribut dalam Kuadran IV akan menyebabkan 

pemborosan sumberdaya. 

Untuk mengukur keseimbangan antara demand dan supply digunakan metode 

Importance Performance Analysis (IPA). Dalam analisis ini digunakan 34 indikator 

pariwisata halal yang dikeluarkan oleh Global Muslem Travel Index (2019) : 
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Category No Indicators 

Transport Terminals,  
these include airports, 
railway stations, long 
distance bus terminals 
and cruise terminals 

1 Halal food services. There are clearly identifiable Halal 
outlets 

2 Separate male and female prayer facilities including wudhu 
facilities 

3 Water friendly toilets 
      

Transport Services, 
these include Airlines, 

trains, cruises and 
long-distance bus/car 

travel. 

4 Halal food onboard 
5 Prayer space 
6 Wudhu facilities 
7 Water-friendly toilets in trains and cruises 

      
Accommodation 

services 
8 Halal food availability 
9 Rooms marked with the Qiblah direction 

10 Prayer clothes (prayer mat (sajadah), sarong, and mukena) 
in the bedroom 

11 Al-Qur’an in the bedroom 
12 Temporary prayer rooms for meetings and events held at 

the hotel 
13 Water-friendly toilets 
14 Ramadhan facilities offered 
15 No non-Halal activities (no alcohol, discotheques or casino) 

16 Swimming pools and gyms that are either segregated or 
provide different timings for males and females 

17 For beach resorts, areas for males and females to enjoy in 
privacy 

      
Shopping 

districts/Shopping 
malls 

18 Availability of Halal food outlets 
19 Prayer room with wudhu facilities in shopping district or 

mall 
20 Water-friendly toilets 

      
Attraction/Theme 

parks 
21 Availability of Halal food outlets 
22 Prayer room with wudhu facilities in shopping district or 

mall 
23 Water-friendly toilets 

      
24 Separated facilities for males and females 
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Category No Indicators 

Spa & wellness 
centres 

25 Male staff attending to male customers, and females 
attending to females 

26 Muslim-friendly dress code for staff 
27 Halal-certified products  

      
Healthcare facilities 

and services 
28 Halal food availability 
29 Rooms marked with the Qiblah direction 
30 Prayer rooms for visitors 
31 Water-friendly toilets 
32 Doctors and nurses of the same gender as the patient 

33 Halal medications (as far as possible) 
34 Muslim chaplain services 

  Sumber : GMTI, 2019 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian berjumlah 215 orang yang seluruhnya adalah wisatawan 

muslim dari Indonesia dan dari manca negara. 

 

Jenis kelamin 

Sebanyak 59,1% responden berjenis kelamin laki-laki, dan 40,9% berjenis kelamin 

perempuan. Secara detail disajikan pada grafik berikut. 

 

Grafik 4.1. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

 

 
Usia 

Usia responden bervariasi dari 20 tahun sampai dengan 70 tahun dengan mayoritas usia 

23 tahun dan 30 tahun. Sementara itu jika dikelompokkan, mayoritas responden berada 

pada rentang usia 20 – 50 tahun. 
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Grafik 4.2. Distribusi responden berdasarkan usia 

 
 

 

Negara/Daerah asal 

Secara geografis, mayoritas responden berasal dari Indonesia (wisatawan domestik) 

dengan proporsi 92,6%. Sejumlah 3,7% berasal dari Malaysia, 2,3% dari Maroko dan 

0.5% dari Myanmar.  

Grafik 4.3. Distribusi responden berdasarkan negara asal 

 
 



 18 

 

Pekerjaan 

Responden dalam penelitian ini mayoritas bekerja sebagai pegawai pemerintah, dengan 

jumlah 31,6%. Sejumlah 10,2 % bekerja di perusahaan swasta. Terdapat 5,6% pelajar dan 

juga dari kalangan professional sejumlah 5,6%. Gambaran selengkapnya dapat disimak 

pada grafik berikut. 

Grafik 4.4. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan 

 
 

4.2. Analisa Keseimbangan Demand dan Supply Wisata Halal 

Untuk mengukur keseimbangan antara demand dan supply digunakan metode 

Importance Performance Analysis (IPA). Seperti disebutkan pada bab 3, dalam analisis ini 

digunakan 34 indikator pariwisata halal yang dikeluarkan oleh Global Muslem Travel Index 

(2019). 

Dengan bantuan software Excell dan SPSS, diperoleh angka index untuk ke 34 indikator 

tersebut yang kemudian dipetakan dalam scatter diagram berikut.  
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Gambar 4.5 Diagram Catesius IPA Pariwisata Halal 

 
 
 
Rincian dari indikator-indikator tersebut berdasarkan posisi kuadran, disajikan pada tabel 
berikut : 
 

Tabel 4.1. Indikator pariwisata halal di Pulau Lombok berdasarkan posisi kuadran 
 
KUADRAN INDIKATOR 

Nomor Keterangan 
I  
Prioritas 
Utama 

10 Prayer clothes (prayer mat (sajadah), sarong, and mukena) in 
the bedroom 

11 Al-Qur’an in the bedroom 
12 Temporary prayer rooms for meetings and events held at the 

hotel 
22 Prayer room with wudhu facilities in shopping district or mall 
23 Water-friendly toilets in shopping mall 
24 Separated facilities for males and females in wellness centre 
31 Water-friendly toilets in healthcare center 

   
II 
Pertahankan 
prestasi 

1 Halal food services. There are clearly identifiable Halal outlets 
in transportation terminals 

2 Separate male and female prayer facilities including wudhu 
facilities in transportation terminals 

3 Water friendly toilets in transportation terminals 
4 Halal food onboard 
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5 Prayer space onboard 
6 Wudhu facilities onboard 
7 Water-friendly toilets in trains and cruises 
8 Halal food availability in accommodation 
9 Rooms marked with the Qiblah direction 
13 Water-friendly toilets 
14 Ramadhan facilities offered 
18 Availability of Halal food outlets in shopping district 
19 Prayer room with wudhu facilities in shopping district or mall 
20 Water-friendly toilets in shopping district 
21 Availability of Halal food outlets in attraction park 
27 Halal-certified products in attraction parks 
28 Halal food availability in healthcare facilities 
29 Rooms marked with the Qiblah direction in healthcare 

facilities 
30 Prayer rooms for visitors in healthcare facilities 

   
III 
 
Prioritas 
rendah 

15 No non-Halal activities (no alcohol, discotheques or casino)in 
accommodation facilities 

16 Swimming pools and gyms that are either segregated or 
provide different timings for males and females 

17 For beach resorts, areas for males and females to enjoy in 
privacy 

25 Male staff attending to male customers, and females attending 
to females in wellness centre 

26 Muslim-friendly dress code for staff in wellness centre 
32 Doctors and nurses of the same gender as the patient 
33 Halal medications (as far as possible) 
34 Muslim chaplain services in healthcare facilities 

   
IV 
Berlebihan 

  

 
Permintaan atas pariwisata halal di pulau Lombok tercermin dari penilaian wisatawan 

untuk indikator-indikator tersebut di atas. Dari diagram dan tabel di atas tampak bahwa 

beberapa hal yang masih belum seimbang antara permintaan dan penawaran adalah indikator 

yang masuk dalam kuadran I, yang masih memerlukan perhatian dari stakeholder pariwisata di 

Pulau Lombok, untuk terus ditingkatkan sehingga sesuai dengan kebutuhan wisatawan. 

Indikator-indikator tersebut adalah : Penyediaan pakaian solat (sajadah, sarung dan mukena) 

di dalam kamar tidur hotel, penyediaan kitab suci Al Qur’an di dalam kamar tidur, Ketersediaan 

ruang sholat yang mendukung fasilitas meeting di hotel, Ruang sholat dan dilengkapi dengan 

fasilitas wudhu di lokasi perbelanjaan, Toilet dengan fasilitas ramah air di lokasi perbelanjaan, 

ruang dan fasilitas terpisah untuk laki-laki dan perempuan di fasilitas kebugaran, dan toilet 

yang ramah air di fasilitas layanan kesehatan. Hal-hal tersebut hendaknya menjadi perhatian 
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dari pelaku usaha wisata dan stakeholder terkait supaya terjadi keseimbangan antara 

permintaan dan penawaran dalam pasar pariwisata halal. 

Sementara itu, ada indikator-indikator pariwisata halal yang masuk ke dalam prioritas 

rendah dimana demand untuk hal tersbut tidak menjadi yang utama. Indikator tersebut adalah 

ketiadaan aktifitas tidak halal di tempat penginapan, pemisahan antara laki-laki dan perempuan 

di kolam renang dan pantai, pelayanan di pusat kebugaran oleh pelayan dengan jenis kelamin 

sama, penggunaan pakaian ramah muslim oleh pelayan di pusat kebugaran, dokter dan perawat 

dengan jenis kelamin sama dengan pasien, penggunaan obat halal, dan ketersediaan layanan 

dakwah di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Hal-hal ini boleh untuk diabaikan oleh pelaku 

usaha wisata karena permintaan untuk indikator ini rendah. 

Selain indikator-indikator yang diuraikan pada dua paragraph di atas, indikator 

pariwisata halal yang ditawarkan oleh pelaku usaha wisata di pulau Lombok sudah sesuai 

dengan kebutuhan dan permintaan dari wisatawan. Indikator tersebut antara lain ketersediaan 

makanan halal, pemisahan tempat wudhu untuk laki-laki dan perempuan, kamar tidur yang 

dilengkapi dengan arah kiblat, dan toilet yang ramah air. 

Dalam analisis ini, tidak ada penawaran yang berlebihan, terkait dengan indikator 

pariwisata halal, yang dilakukan oleh usaha jasa wisata di pulau Lombok. 
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BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah : 

 

1. Permintaan pariwisata halal di pulau Lombok masih berada pada level pemenuhan 

kebutuhan dasar seperti makanan halal dan fasilitas ibadah. Sementara itu, 

permintaan terkait pemenuhan syariat islam lainnya misalnya terkait pemisahan 

antara laki-laki dan perempuan di kolam renang atau pantai, masih belum menjadi 

prioritas. 

2. Permintaan pariwisata halal di pulau Lombok masih belum seimbang dengan 

fasilitas yang ditawarkan, dimana masih terdapat kebutuhan-kebutuhan wisatawan 

muslim yang belum terpenuhi.  

3. Beberapa upaya perlu dilakukan oleh stakeholder pariwisata di Lombok untuk 

menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran pariwisata halal, antara lain 

melalui Penyediaan pakaian solat (sajadah, sarung dan mukena) di dalam kamar 

tidur hotel, penyediaan kitab suci Al Qur’an di dalam kamar tidur, Ketersediaan 

ruang sholat yang mendukung fasilitas meeting di hotel, Ruang sholat dan 

dilengkapi dengan fasilitas wudhu di lokasi perbelanjaan, Toilet dengan fasilitas 

ramah air di lokasi perbelanjaan, ruang dan fasilitas terpisah untuk laki-laki dan 

perempuan di fasilitas kebugaran, dan toilet yang ramah air di fasilitas layanan 

kesehatan. Hal-hal tersebut hendaknya menjadi perhatian dari pelaku usaha wisata 

dan stakeholder terkait supaya terjadi keseimbangan antara permintaan dan 

penawaran dalam pasar pariwisata halal. 

 

5.2. Rekomendasi  

Pariwisata halal masih menjadi kebutuhan wisatawan muslim dan bisa menjadi produk 

unggulan dalam industry pariwisata di pulau Lombok. Penelitian ini merekomendasikan 

kepada stakeholder terkait, untuk terus meningkatkan fasilitas kepariwisataan yang ramah 

terhadap wisatawan muslim agar tercipta keselarasan antara permintaan dan penawaran 

pariwisata halal.  
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