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ABSTRACT

Study Program of Travel Industry 
Tourism Faculty

Udayana University
Final Report

A. Name : I Kadek Adi Sumara Putra
B. Title : The  Factors  That  Influences

Domestic Tourist’s Decision To Shopping Trip In Rama
Krisna Oleh-Oleh Khas Bali 

C. Number of Pages :  xiv + 78 pages + 29 attachments
D. Summary

The activities of shopping trips into one of the attractions which is most
favorite  by domestic  tourists.  It  can  be  seen  from the  percentage  of  domestic
tourists who’s doing activity for shopping tour that is equal to 35 percent. The
tourism  shopping  center that are currently being developed and are Frequently
visited by domestic tourists is Rama Krishna Oleh-Oleh Khas Bali as  a tourism
shopping center of handicrafts from Bali  with modern nuances. The purpose of
this study was to determine the factors influencing the domestic tourists decision
who’s doing activities for shopping trips and also determine the dominant factors
that influence the domestic tourists decision for shopping trips in Rama Krishna
Oleh-Oleh Khas Bali.

This research using purposive sampling with distributing questionnaires to
374 respondents who traveled shopping at Rama Krishna By-By Khas Bali. The
data were collection by observation, questionnaire interview, and library research.
This research is being tested first for its validity and reliability before being by
factor analysis.

The results of this research showed that from 18 variables were identified,
15  variables  were  selected  into  the  three  factors  that  influence  the  domestic
tourists decision for shopping trips. Those factors consist of psychological factors
with  eigenvalue  of  5.587,  situational  factors  with  eigenvalue  of  1.594,  and
external factors with eigenvalue of 1.117. From the result of analysis factors well
known that the most dominant factor were influencing domestic tourists decision
for shopping trips in Rama Krishna Oleh-Oleh Khas Bali is a psychological factor
because it has the highest eigenvalue of all factors that have been formed. The
variables  included  in  the  psychological  factors  are:  motivation,  personality,
learning, attitudes, and perceptions.

E. Keywords : Buying Decision, Shopping Tourism, Factor Analysis
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ABSTRAK

Program Studi S1 Industri Perjalanan Wisata
Fakultas Pariwisata
Universitas Udayana

Skripsi

A. Nama : I Kadek Adi Sumara Putra
B. Judul : Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi

Keputusan Wisatawan Nusantara Berwisata Belanja Di
Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali

C. Jumlah Halaman :  xiv + 78 halaman + 29 lampiran
D. Ringkasan

Dewasa ini kegiatan berwisata belanja menjadi salah satu daya tarik yang
paling  diminati  oleh  wisatawan  nusantara.  Menurut  survei  Dinas  Pariwisata
Provinsi Bali dalam Analisis Pasar Wisatawan Nusantara 2015, persentase jumlah
wisatawan domestik  yang melakukan kegiatan  wisata  belanja  (shopping) yaitu
sebesar 35,0 %. Adapun tempat wisata belanja yang saat ini sedang berkembang
dan banyak dikunjungi wisatawan nusantara adalah Rama Krisna Oleh-Oleh Khas
Bali  sebagai  pusat  wisata  belanja  oleh-oleh  khas  dari  Bali  yang  bernuansa
modern.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang
mempengaruhi  keputusan  wisatawan  domestik  melakukan  kegiatan  berwisata
belanja  dan   juga  mengetahui  faktor  dominan  yang  mempengaruhi  keputusan
wisatatwan domestik berwisata belanja di Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali.  

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan penyebaran
kuisioner 374 responden yang berwisata belanja di Rama Krisna Oleh-Oleh Khas
Bali. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi,
kuisioner wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis faktor.

Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dari  18  variabel  yang
diidentifikasi,  terdapat 15 variabel yang tergabung ke dalam 3 faktor terbentuk
yang mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berwisata belanja. Faktor-faktor
tersebut terdiri atas faktor psikologi dengan nilai eigenvalue sebesar 5,587, faktor
situasional  dengan nilai  eigenvalue sebesar  1,594, dan faktor  eksternal  dengan
nilai eigenvalue sebesar 1,117. Dengan hasil analisis faktor juga diketahui bahwa
faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan wisatawan domestic
berwisata belanja di Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali adalah faktor psikologi
karena  memiliki  nilai  eigenvalue  tertinggi  dari  keseluruhan  faktor  yang  telah
terbentuk.  Adapun  variabel  yang  termasuk  dalam  faktor  psikologi  adalah  :
motivasi, kepribadian, pembelajaran, sikap, dan persepsi.

E. Kata Kunci : Keputusan Pembelian, Wisata Belanja, Analisis  Faktor
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia  merupakan negara  kepulauan yang memiliki  keanekaragaman

aset  budaya  dan  potensi  keindahan  alam  melimpah  dalam  bidang  pariwisata.

Produk wisata yang dikembangkan dan dipasarkan antara lain wisata alam dan

wisata  budaya  yang  menjadi  poros  atau  ciri  khas  Indonesia  sebagai  daerah

pariwisata  internasional.  Pembangunan  kepariwisataan  di  Indonesia  telah

berkembang dan digariskan dalam GBHN (Garis-Garis  Besar  Haluan Negara),

yang  menyatakan  bahwa  pembangunan  kepariwisataan  dilanjutkan  dan

dikembangkan dengan menggunakan sumber serta potensi  kepariwisataan yang

dapat diandalkan dalam kegiatan ekonomi,  yaitu bertujuan untuk memperbesar

penerimaan  devisa,  memperluas  serta  memeratakan  kesempatan  berusaha

terutama untuk lapangan kerja,  mendorong pembangunan daerah,  mengenalkan

alam, nilai dan budaya bangsa.

Adanya  kegiatan  pariwisata,  pastinya  akan  mencakup  banyak  aktivitas

yang dapat  dilakukan di  dalamnya.  Hal  tersebut  memberikan keuntungan bagi

semua pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat di dalamnya, seperti:

wisatawan, para pelaku industri pariwisata, dan pemerintah maupun masyarakat

setempat.  Salah satu destinasi  wisata  yang terkenal  dan ramai  dikunjungi  oleh

wisatawan nusantara maupun mancanegara adalah Pulau Bali. Bali sebagai daerah

kunjungan wisata  dengan  julukan  The Island  of  Thausand  Tample  merupakan

salah satu penyumbang devisa negara dari  sektor pariwisata.  Secara geografis,
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Bali terletak di  bagian Tengah wilayah Indonesia, berbatasan dengan Pulau Jawa

di  bagian  Barat  dan  Pulau  NTB  di  bagian  Timur.  Luas  wilayah  Bali  secara

keseluruhan adalah  5.636,66 km2,  memiliki  delapan Kabupaten  dan satu  Kota

Madya sebagai  Ibu Kota Provinsi.  Kabupaten tersebut  adalah Badung,  Bangli,

Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Buleleng. Sementara itu, Ibu Kota Provinsi

Bali  adalah  Denpasar. Perkembangan  kepariwisatan  di  Bali  dapat  dilihat  dari

jumlah wisatawan yang datang  ke Bali periode lima tahun terakhir (2011-2015)

pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Ke Bali Periode 2011 - 2015
Tahun Jumlah Kunjungan Pertumbuhan (%)

Nusantara Mancanegara Nusantara Mancanegara
2011 5.675.121 2.826.709 - -
2012 6.063.558 2.949.332 6,84% 4,33%
2013 6.976.536 3.278.598 15,05% 11,16%
2014 6.392.460 3.766.638 -8,37% 14,88%
2015 7.147.100 3.923.949 11,80% 4,17%
Rata-Rata 6.450.955 3.349.045 10,51% 8,63%
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2015.

Berdasarkan  Tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  kunjungan

wisatawan  nusantara  dan  mancanegara  dari  tahun  2011  sampai  tahun  2012

mengalami  peningkatan  dengan  persentase  pertumbuhan  6,84  persen  untuk

wisatawan nusantara dan 4,33 persen untuk mancanegara. Pada Tahun 2013, juga

mengalami  peningkatan  sebesar  15,05  persen  (nusantara)  dan  11,16  persen

(mancanegara).  Pada  tahun  berikutnya,  sempat  mengalami  penurunan  untuk

kunjungan wisatawan nusantara dengan persentase -8,37 persen. Namun di tahun

2015  kembali  meningkat  dengan  persentase  11,80  persen  untuk  wisatawan

nusantara dan 4,17 persen untuk wisatawan mancanegara.
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Peningkatan  pembangunan  pada  sektor-sektor  perekonomian  di  Bali

sangat bergantung pada wisatawan yang berkunjung.  Dewasa ini jenis kegiatan

wisata  yang  diminati  oleh  wisatawan  sangat  beragam.  Seiring  dengan

perkembangan  zaman  yang  semakin  modern,  pelaku  wisata  dituntut  untuk

menciptakan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kepariwisataan di setiap

daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar wisatawan yang kembali datang

berkunjung tidak  jenuh atau  merasa  bosan  dengan  jenis  kegiatan  wisata  yang

ditawarkan.  Setiap  wisatawan  memiliki  motif  yang  berbeda-beda  ketika

memutuskan  untuk  melakukan  perjalanan  wisata.  Keindahan  alam  dan

keanekaragaman budaya yang dimiliki Pulau Bali mampu untuk menarik minat

dari wisatawan, baik itu mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk datang

berkunjung. 

Selain  dari  2  faktor  tersebut,  Bali  juga memiliki  sarana  kepariwisataan

yang sangat mendukung dan memadai bagi setiap kegiatan pariwisata.  Adapun

sarana  pokok  dalam  kegiatan  kepariwisataan  adalah  travel  agent,  restaurant,

transportation,  dan  accomodation.  Selain  sarana  pokok,  untuk dapat  membuat

wisatawan  yang  berkunjung  tinggal  lebih  lama  lagi  dan  tentunya  dapat  lebih

banyak menghabiskan uangnya, maka diperlukan sarana penunjang yang saat ini

telah berkembang dan mampu menarik minat wisatawan, khususnya wisatawan

nusantara. Adapun sarana penunjang yang dimaksud, adalah pusat perbelanjaaan

seperti pasar oleh-oleh modern. 

Dewasa  ini,  pembangunan  di  sektor  perdagangan,  khususnya  pasar

modern,  jumlahnya  cenderung  lebih  banyak  tersebar  di  Kota  Denpasar  dan
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Kabupaten Badung. Umumnya kecenderungan ini disebabkan oleh wilayah Kota

Denpasar  maupun  Badung  merupakan  salah  satu  destinasi  pariwisata  yang

jangkauannya  sangat  mudah,  baik  dari  segi  akomodasi  maupun  objek  wisata.

Adapun  persentase  wisatawan  nusantara  yang  mengunjungi  Bali  berdasarkan

jenis-jenis kegiatan/atraksi wisata yang dilakukan selama di Bali dapat disajikan

seperti dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
Persentase Wisnus Berkunjung ke Bali Berdasarkan Jenis

Kegiatan/AtraksiWisata yang Dilakukan di Bali
No. Jenis Kegiatan Wisata Persentase (%)
1 Sight Seeing (melihat-lihat) 46,4
2 Adventure (trekking, rafting, surfing, dsb. ) 3,0
3 Shopping (berbelanja) 35,0
4 Religius/Spiritual 2,6
5 Wellness (kesehatan) 0,5
6 Night Life (hiburan malam) 1,5
7 Lainnya 11,0

Jumlah 100,0
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2016.

Data  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  selama  berwisata  ke  Bali,

kegiatan/atraksi wisata yang paling banyak dilakukan oleh wisatawan nusantara

adalah  melihat-lihat  (sightseeing) yang mencapai  46,4  %,  menyusul  kemudian

berbelanja  (shopping)  dengan  persentase  35,0  %,  adventure  (trekking,  rafting,

surfing,  dsb.)  sebanyak  3,0  %,  religious/spiritual  (2,6%),  night  life (1,5%),

kesehatan  (wellness)  sebanyak  0,5  %,  dan  sejumlah  kegiatan/atraksi  wisata

lainnya dengan persentase (11,0 %). Dalam statistik tersebut dapat dilihat bahwa

wisatawan nusantara yang berkunjung ke Bali  memiliki  tujuan berwisata  yang

berbeda-beda. Salah satu yang menjadi perhatian, yaitu tingginya jenis kegiatan

berwisata  belanja  (shopping  tourism)  dengan  persentase  sebesar  35,0  %,
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menyaingi jenis kegiatan wisata  sightseeing (melihat-lihat). Hal ini menunjukan

bahwa ketertarikan wisatawan nusantara untuk berwisata belanja oleh-oleh sangat

besar. Selain data tersebut, juga dapat diketahui bahwa ada empat karakter dari

wisatawan nusantara,  yaitu :  royal  atau gemar berbelanja,  menyukai  tour yang

bersifat rombongan, menyukai tempat yang popular, dan tidak menyukai tempat

wisata yang begitu jauh dari tempat tinggal (domisili). Berdasarkan hal tersebut,

dapat  diketahui  bahwa adanya fenomena tren  berwisata  belanja  yang dominan

dilakukan oleh wisatawan nusantara ketika melakuakan perjalanan wisata ke suatu

tempat.

Pasar oleh-oleh merupakan salah satu tujuan wisatawan saat berkunjung

ke Bali, baik untuk sekedar berjalan-jalan maupun membeli cendera mata. Pasar

oleh-oleh atau pasar seni menjadi semacam tempat belanja oleh-oleh bagi para

wisatawan nusantara khususnya. Dilihat dari ketertarikan para wisatawan ke pasar

oleh-oleh,  peningkatan  pasar  oleh-oleh  menjadi  sangat  cepat,  khususnya  pasar

oleh-oleh  modern.  Adanya  peningkatan  pasar  oleh-oleh  modern  ini  membuat

munculnya inovasi baru, dimana terdapat suatu industri usaha yang menjual dan

menawarkan  berbagai  kerajinan  tangan,  aksesoris,  camilan,  baju,  dan  produk-

produk lainnya. Industri pusat perbelanjaan tersebut mengusung tema yang lebih

modern, tetapi tidak meninggalkan unsur budaya Bali di dalamnya. Industri usaha

yang dimaksud adalah Krisna Oleh-Oleh Kas Bali yang dibangun tahun 2007 dan

kini telah berkembang memiliki lima cabang usaha di berbagai tempat di Bali. 

Lima cabang usaha oleh-oleh khas Bali yang dimiliki oleh Gusti Ngurah

Anom,  antara  lain:  Krisna  Oleh-Oleh  Khas  Bali  I  berlokasi  di  Jl  Nusa  Indah
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No.77 Denpasar. Ini pertama didirikan oleh Gusti Ngurah Anom pada tanggal 16

Mei 2007 di lahan seluas 20 are, kemudian cabang ke dua pada tanggal 16 Mei

2008 yang berlokasi di Jl. Nusa Kambangan 160A Denpasar. Setelah itu, cabang

ketiga didirikan pada tanggal  16 Mei 2009 di Jalan Sunset  Road No.88 Kuta.

Kemudian cabang yang keempat  berlokasi di  Jalan Raya Tuban No.2x dengan

nama Rama Krisna Oleh-oleh Khas Bali yang diambil dari nama anak keempat

dari  Gusti  Ngurah Anom yaitu Rama.  Rama Krisna sendiri  resmi dibuka pada

tanggal 1 November 2010 , dan untuk cabang yang terakhir berlokasi di Jl. Raya

Seririt Singaraja. Adapun lokasi yang akan dipergunakan sebagai objek penelitian

adalah Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali yang merupakan pusat perbelanjaaan

yang  buka  24  jam  non  stop  dan  paling  banyak  dikunjungi  oleh  wisatawan

nusantara berdasarkan hasil observasi yang dilakukan.

Dewasa ini keberadaan industri usaha kerajinan tangan dan oleh-oleh khas

Bali  mampu  bersaing  dengan  industri  perbelanjaan  lainnya  yang  ada  di  Bali,

bahkan menjadi yang terbesar dan terdepan dalam jumlah kunjungan wisatawan.

Krisna  Oleh-oleh  Khas  Bali  juga  telah  melakukan  kerja  sama  dengan  biro

perjalanan  wisata  (travel  agent),  himpunan  pramuwisata  indonesia  (HPI),

transportasi, dan bantuan promosi melalui  stakeolder pemerintah dalam menarik

minat wisatawan lebih banyak dan membuat suatu image terhadap perusahaan dan

produk Krisna Oleh-oleh Kas Bali menjadi tempat wisata belanja terbesar di Bali.

(www.krisnabali.co.id) 

Keputusan wisatawan merupakan salah satu perilaku yang dapat berubah-

ubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka dalam membeli suatu barang

6



ataupun yang dianggap penting dan menarik untuk didapat.  Menurut  Morissan

(2007:64)  mendefinisikan perilaku wisatawan adalah proses dan kegiatan yang

terlibat  ketika  orang  mencari,  memilih,  menggunakan,  mengevaluasi,  dan

membuang produk dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.

Perilaku wisatawan menurut Ali Hasan (2008:129) adalah respon psikologis yang

kompleks yang muncul  dalam bentuk perilaku atau tindakan yang khas  secara

perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan

produk  serta  menentukan  proses  pengambilan  keputusan  dalam  melakukan

pembelian  produk  termasuk  dalam  melakukan  pembelian  ulang,  yang  artinya

wisatawan berkunjung ke daerah tujuan wisata, membeli souvenir, dan suatu saat

wisatawan tersebut kembali berkunjung karena merasa nyaman dan percaya.

“Keberadaan  toko  modern  yang  jumlahnya  kian  tidak  terkendali  akan
mematikan usaha pedagang-pedagang dengan modal yang kecil. maraknya
toko oleh-oleh di berbagai daerah yang mengancam eksistensi pedagang
barang  seni  di  berbagai  pasar  tradisional,  seperti  pasar  Badung  dan
Sukawati.  Mereka  mengeluh  karena  pelanggannya  kini  lebih  memilih
untuk  berbelanja  oleh-oleh  di  toko  oleh-oleh  modern,  sehingga  omzet
mereka terus  menurun” (BALIPOST.com diakses  tanggal  2  Mei 2016).
“Keberadaan pasar seni tradisional sebagai salah satu penopang pariwisata
Bali,  belakangan ini kian terancam. Kian hari,  pasar seni kian tak laku.
Terlebih  dengan  menjamurnya  pasar  oleh-oleh  modern  yang  membuat
pasar  seni  tradisional  kian  terpinggirkan.  Apalagi  tour  guide (pemandu
wisata)  lebih  suka  membawa  tamunya  berbelanja  ke  pasar  oleh-oleh
modern  karena  mendapat  uang  tip,  sementara  di  pasar  seni  tradisional
tidak dapat. Mohon pemerintah mencarikan solusi, agar para pedagang di
pasar-pasar seni tradisional tetap bias hidup. Itulah salah satu persoalan
yang muncul  dalam acara Citra  Bali  yang disiarkan Radio Global  96,5
FM, Kamis (4/2)”  (http://denpostnews.com di akses tanggal 2 Mei 2016).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa pasar oleh-oleh tradisional kini telah

digeser  perlahan-lahan  oleh  keberadaan  pasar  oleh-oleh  modern  yang

mendominasi kunjungan wisatawan ke Bali. Dalam hal ini, wisatawan nusantara
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khususnya  lebih  memilih  pasar  oleh-oleh  modern,  karena  memiliki  berbagai

macam  pengaruh.  Sangadji  (2013)  menjelaskan  bahwa  ada  4  faktor  yang

mempengaruhi keputusan konsumen, faktor tersebut adalah marketing mix, sosial,

psikologi  dan  situasi.  Didalam  ke  empat  faktor  tersebut  terdapat  komponen-

komponen  yang  mempengaruhi  keputusan  konsumen,  seperti  faktor  bauran

pemasaran  (Product,  Price,  Place,  Promotion,),  faktor  sosial  (  kelas  sosial,

kelompok  referensi,  keluarga,  prestise  dan  peraturan/undang-undang),  faktor

psikologi (motivasi, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan sikap), dan faktor

situasional  (sarana  dan  prasarana,  waktu  berbelanja,  penggunaan  produk,  dan

kondisi saat pembelian).

Berkembangnya Krisna Oleh-Oleh Khas Bali,  terutama cabang keempat

yang diberi nama Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali merupakan salah satu pusat

wisata  belanja  yang  unik  karena  memiliki  konsep  buka  24  jam.  Selain  itu

lokasinya  yang berada di  kawasan padat  wisata  di  tidak lepas  dari  banyaknya

jumlah  kunjungan  wisatawan  yang  memutuskan  untuk  datang  dan  melakukan

kegiatan  wisata  belanja  ke  Bali.  Berdasarkan  hasil  observasi  atau  pengamatan

secara langsung oleh penulis  bahwa wisatawan yang dominan datang ke pusat

perbelanjaan  khas  bali  tersebut  adalah  wisatawan  nusantara,  baik  secara

perorangan, keluarga, maupun jumlah besar (group wisata). Sedangkan wisatawan

mancanegara seperti Australia, Malaysia, Singapura, China, dan lain-lain masih

minim dalam berkunjung. Menyadari cukup besarnya minat wisatawan, terutama

wisatawan nusantara yang berkunjung ke wisata belanja Rama Krisna Oleh-Oleh

Khas Bali tersebut, maka menarik bagi penulis untuk meneliti faktor-faktor yang
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mempengaruhi keputusan wisatawan nusantara berwisata belanja ke Rama Krisna

Oleh-Oleh Khas Bali.

1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana karakteristik wisatawan  nusantara yang berwisata  belanja di

Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali ? 
2. Faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  keputusan  wisatawan  nusantara

dalam berwisata belanja ke Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali ?
3. Faktor-faktor  mana  yang  dominan  mempengaruhi  keputusan  wisatawan

nusantara dalam berwisata belanja di Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk  mengetahui  karakteristik  wisatawan  nusantara yang  berwisata

belanja di Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan

nusantara dalam berwisata belanja di Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali.
3. Untuk  mengetahui  faktor  yang  paling  dominan  yang  mempengaruhi

wisatawan nusantara dalam berwisata belanja di Rama Krisna Oleh-Oleh

Khas Bali.
1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan

refrensi  untuk  penelitian  selanjutnya,  kemudian  penelitian  ini  juga

bermanfaat bagi penulis  dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan

yang didapat selama di bangku kuliah, serta dapat memberikan tambahan

ilmu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan atau perilaku

wisatawan dalam melakukan berbagai macam kegiatan wisata, khususnya

minat wisata belanja. 
2. Manfaat Praktis
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Hasil  dari  penelitian  ini  nantinya  dapat  memberikan  gambaran  nyata

kepada  pihak  perusahaan  ataupun  pengelola  untuk  bahan  refrensi  dan

informasi  untuk  menargetkan  pengunjung  yang  lebih  luas,  khususnya

wisatawan mancanegara.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang,  rumusan

masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan

sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN  PUSTAKA
Dalam  Bab  ini  berisi  tentang  tinjauan  hasil  penelitian

sebelumnya  dan  juga  tinjauan  konsep  yang  mendukung

dilakukannya penelitian ini.

BAB III     :    METODE PENELITIAN 

Dalam  Bab  ini  akan  dibahas  mengenai  lokasi  penelitian,

Definisi Operasional Variabel, Jenis dan sumber data, Teknik

Pengumpulan Data,  dan Teknik Analisis Data.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab  ini  berisikan  mengenai  gambaran  umum  lokasi

penelitian,  pembahasan  mengenai  karakteristik

wisatawan domestik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

keputusan wisatawan  nusantara dalam berwisata  belanja  di

Rama Krisna Oleh-Oleh Khas Bali.
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN
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Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan

dan juga saran untuk pengelola dan konsumen. Selain itu juga

dilengkapi  dengan  daftar  pustaka  dan  lampiran  untuk

melengkapi laporan penelitian ini.
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