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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Telaah Hasil Penelitian Sebelumnya  

Penelitian ini menggunakan tinjauan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Dalivanh Sirisack, et al (2014)  dengan judul “The Characteristics and 

Motivations of Foreign Tourists Who Visit Luang Prabang Province, Lao PDR”. 

Penelitian ini menggunakan faktor pendorong dan faktor penarik wisatawan 

melakukan perjalanan yang terdiri dari demografi wisatawan, tingkah laku, 

motivasi wisatawan, serta kepuasan wisatawan. dengan memakai skala likert dan 

analisis data regresi linear. 

Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa hasil analisis regresi menunjukkan 

secara keseluruhan motivasi wisatawan melakukan perjalanan untuk 

meningkatkan pengetahuan seseorang selain itu faktor-faktor lain yang 

mendukung adalah keramahtaman dan kesopanan masyarakat lokal dalam suatu 

destinasi tersebut. Oleh karena itu, keramahan, kesopanan orang-orang lokal 

sangat penting dalam memuaskan dan membuat wisatawan asing terkesan.    

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama 

meneliti tentang karakteristik dan motivasi wisatawan dalam melakukan 

perjalanan, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah  pada  objek 

penelitian serta teknik analisis data. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

teknik analisis data regresi linear data dengan objek penelitian adalah wisatawan 
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asing, sedangkan  dalam penelitian ini mengambil wisatawan yang menggunakan 

Low Cost Carrier  dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

Penelitian lainnya dilakukan Bashar Aref Mohammad Al-Haj Mohammad 

dan Ahmad Puad Mat Som ( 2010) dengan judul “An Analysis of Push and Pull 

Travel Motivations of Foreign Tourists to Jordan”. Penelitian ini mengungkapkan  

bahwa motivasi wisata sangat erat kaitannya dengan keunggulan kompetitif tujuan 

dan citra.  Mengetahui motivasi wisatawan akan memiliki implikasi yang sangat 

penting bagi pemasaran suatu negara terutama di hal pemeriksaan motif di 

segmentasi pasar, merancang program promosi dan pengambilan keputusan untuk 

mengembangkan produk wisatawan yang dimiliki. Analisis data yang digunakan 

adalah Analysis of push and pull factors di bantu dengan Skala Likert. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan  penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang motivasi wisatawan, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya  

dengan penelitian ini adalah pada teknik analisis data yang digunakan. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, sedangkan 

dalam penelitian di atas menggunakan Analysis of push and pull factors.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh C. Van Vuuren dan Elmarie Slabbert 

(2011) yang berjudul “Travel Motivations And Behaviour Of Tourists To A South 

African Resort” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan perilaku 

perjalanan dan lebih khusus motivasi perjalanan wisatawan yang berkunjung 

resor. Penelitian dilakukan dengan cara pembagian kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi utama wisata sedang beristirahat dan relaksasi, 
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memperkaya  pengalaman, partisipasi belajar dalam kegiatan rekreasi, nilai-nilai 

pribadi dan pengalaman sosial.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama 

mengidentifikasi motivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan sedangkan 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya menggunakan analisis faktor sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan akan lebih mengindetifikasi karakteristik 

dan motivasi wisatawan dalam menggunakan jasa penerbangan serta pada teknik 

analsisi data yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunanakan teknik analsis 

data deskriptif kualitatif . 

Penelitian lainnya dilakukan Raktida Siri, Lisa Kennon, Bharath Josiam dan 

Daniel Spears (2012) dengan judul  “Exploring Indian Tourists’ Motivation And 

Perception Of Bangkok”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

dengan teknik analisis  data menggunakan analisis faktor Penelitian ini telah 

menunjukkan bahwa wisatawan India telah dipengaruhi oleh push dan pull faktor 

dalam pengambilan keputusan mereka dari perjalanan mereka ke Bangkok, 

Thailand.  Ada 4 segmen  motivasi wisatwan yaitu  'yang mencari hal-hal baru, 

menghilangkan stres, mencari  kesenangan, dan berorientasi keluarga atau  

pendidikan.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama 

meneliti tentang motivasi serta dalam pengambilan data menggunakan kuesioner. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam teknik analisis 

data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif . 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harianas Ibnusina Dewang, Didit 

Pringgondani, Achmad Pradivta Nugraha dan Mochammad Nurwanto (2015) 

dengan judul “The Competition between Lion Air and Air Asia in ASEAN Market” 

(Kompetisi antara Lion Air dan Air Asia pada Pasar ASEAN). Dalam penelitian 

membahas tentang persaingan antara maskapai Lion Air dan Air Asia yang 

merupakan dua maskapai yang menerapkan Low Cost Carrier atau maskapai 

bertarif murah. Dalam penelitian ini dibahas kompetisi antara Lion Air dan Air 

Asia dari berbagai aspek, menggunakan metode Porter’s model analysis serta 

rekomendasi yang diberika kepada maskapai Lion Air agar bisa memenangkan 

persaingan dengan Air Asia.  

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang maskapai 

yang menggunakan Low Cost Carrier sedangkan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah pada lajian yang akan dibahas serta teknik analisis 

data yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya membahas kompetensi antara 

dua maskapai yang menggunakan Low Cost Carrier dengan teknik analisis data 

menggunakan metode Porter’s model analysis sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan meneliti tentang karakteristik dan motivasi wisatawannya dengan 

teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Marcelo Royo Vela dan Esther Martínez 

García (2010) “A Segmentation Analysis And Segments Profile Of Budget Air 

Travelers”. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yang digunakan 

analisis Cluster dan Anova dengan teknik pengambilan sampel dengan Random 

Sampling. Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang 
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lebih dalam permintaan dari Low Cost Airlines (LCA) melalui analisis 

segmentasi, berdasarkan wisatawan asing yang menggunakan maskapai di  

Bandara Girona, yang berfokus pada penilaian biaya rendah yang digunakan 

wisatawan.  Ada empat segmen yang mempengaruhi wisatawan menggunakan 

Low Cost Airlines yaitu  : segmen 1 yang mengkompilasi wisatawan yang  

didorong oleh tarif rendah penerbangan dan tujuan wisatawan, segmen  2 

wisatawan atau turis yang menghargai kualitas penerbangan menengah keatas. 

Segmen 3 yaitu agar wisatawan tidak banyak terganggu oleh tarif penerbangan 

yang mahal dan segmen 4 yaitu Low Cost Airlines digunakan oleh pelajar atau 

siswa yang  sedang belajar di luar negeri. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama-sama mengidentifikasi wisatawan kenapa wisatawan menggunakan 

maskapai yang menerapkan Low Cost Carrier. Sedangkan perbedaanya dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah pada teknik pengambilan sampel dan 

teknik analisis data. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis data The 

Cluster Analysis  dan Anova dengan teknik pengambilan Random Sampling. 

Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik analisis 

data deskriptif kualitatif dengan teknik penetuan sample Purpisive Sampling.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh oleh Sarker, Hossan, dan Zaman 

(2012) dengan judul Sustainability and Growth of Low Cost Ailines: An Industry 

Analisys in Global Perspective. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan 

keberlanjutan dan pertumbuhan Low Cost Carrier dalam industri penerbangaan 

saat ini dalam persepektif global. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 
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akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang maskapai yang menerapkan 

Low Cost Carrier dan pada teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan 

kuesioner dan wawancara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah pada responden dibagi menjadi dua bagian setelah itu dilakukan 

perbandingan antara dua responden tersebut, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukani responden tidak dibagi sehingga tidak adanya perbandingan antar 

responden. 

Selanjutnya penelitian lainnya dilakukan Frederick Nico, Young Gyun , 

Kevin Andre , Harvin Adrian dan Grace (2013) dengan judul “The Impact of the 

Emergence of Low-Cost Carriers and Budget Flights”. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efek dari munculnya operator murah 

sehubungan dengan kinerja bandara dan industri penerbangan Filipina. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa munculnya operator murah memicu 

kecenderungan peningkatan jumlah penumpang. Metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan dua metode yaitu pendekatan kualitatif dengan 

melakukan survey langsung dan pendekatan kuantitatif  dengan mencari informasi 

yang signifikan sesuai dengan objek peneltian.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

meneliti tentang pengaruh Low Cost Carrier terhadap jumlah penumpang suatu 

maskapai sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan 

dua metode sedangkan dalam penelitian ini hanya dengan satu metode yaitu 

metode analisis kualitatif.  
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2.2 Tinjauan Konsep 

2.2.1 Tinjauan tentang Karakteristik 

Gambaran mengenai wisatawan biasanya dibedakan berdasarkan 

karakteristik perjalanan yang dilakukan (Trip Descriptor) dan karakteristik 

wisatawan (Tourist Descriptor) (Seaton dan Bennet, 1996).  

1) Trip Descriptor  

Wisatawan dibagi kedalam kelompok-kelompok perjalanan yang 

dilakukannya. Secara umum jenis perjalanan dibedakan menjadi 

perjalanan rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, perjalanan 

bisnis dan kelompok perjalanan lainnya (Seaton dan Bennet, 1996). 

Smith (1989) menambahkan jenis perjalanan untuk kesehatan dan 

keagamaan diluar kelompok lainnya. Lebih lanjut jenis-jenis 

perjalanan ini juga dapat dibedakan lagi berdasarkan lama perjalanan , 

jenis akomodasi dan transportasi yang digunakan , pengorganisasian 

perjalanan , besar pengeluaran dan lain-lain. Beberapa pengelompokan 

wisatawan dapat dibedakan berdasarkan karakteristik perjalanannya 

seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 

Karakteristik Perjalanan Wisatawan  

 

Karakteristik  Pembagian  

Lama waktu perjalanan 1 - - 3 hari 

4 - - 7 hari 

8  - - 28 hari 
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29  - - 91 hari 

92  - - 365 hari 

Jarak yang di tempuh (bisa 

digunakan kilometer atau mil) 

Dalam kota (lokal) 

Luar kota (provinsi) 

Luar kota (lain provinsi) 

Luar negeri  

Waktu melakukan perjalanan Hari biasa 

Akhir pekan atau minggu 

Hari libur atau hari raya 

Liburan sekolah  

Akomodasi yang di gunakan Komersial (hotel berbintang 

atau non bintang) 

Non komersial ( rumah/ teman/ 

saudara/ keluarga) 

Moda Transportasi Udara (terjadwal/carter) 

Darat (kendaraan 

pribadi/umum/carter) 

Kereta Api 

Laut (cruise/feri) 

Teman Perjalanan Sendiri 

Keluarga 

Teman sekolah 

Teman kantor 
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Sumber : Smith (1989) 

2) Tourist Descriptor 

Memfokuskan pada wisatawannya, biasanya digambarkan dengan 

“ Who wants what, why, when, where and how much?”.  

Untuk menjelaskan hal-hal tersebut digunakan beberapa karakteristik 

antara lain sebagai berikut. 

a) Karakeristik Sosio –Demografis 

Karakteristik sosio-demografis menjelaskan pertanyaan “who, wants 

what”. Pembagian ini berdasarkan karakteristik yang paling sering 

digunakan untuk kepentingan analisis pariwisata, perencanaan dan 

pemasaran, karena sangat jelas definisinya dan relatf mudah 

pembagiannya (Kotler,1996).  Yang termasuk dalam karakteristik 

sosio-demografis adalah jenis kelamin, umur, status perkawinan, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, ukuran keluarga atau 

jumlah anggota keluarga 

Klasifikasi karakteristik sosio-demografis dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 

 

 

Pengorganisasian perjalanan Sendiri 

Keluarga 

Sekolah 

Kantor 

Biro perjalanan wisata 
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Tabel 2.2  

Karakteristik Sosio-Demografis Wisatawan 

 

Karakteristik  Pembagian  

Jenis Kelamin Laki-laki  

Perempuan 

Umur 0 - - 14 tahun 

15 - - 24 tahun 

25 - - 44 tahun 

45 - - 64 tahun 

 >65 

Tingkat Pendidikan  Tidak tamat SD 

SD 

SMP 

SMU 

Diploma 

Sarja (S1) 

Pasca Sarjana (S2, S3) 

Kegiatan  Bekerja (PNS/pegawai, 

wiraswasta, profesional dan lain-

lain) 

Tidak bekerja (ibu rumah tangga, 

pelajar/mahasiswa) 

Status Perkawinan Belum menikah 
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Menikah 

Cerai  

Jumlah anggota keluarga dan 

komposisinya  

1 orang 

Beberapa orang, tanpa anak usia di 

bawah 17 tahun 

Beberapa orang, dengan anak 

(beberapa anak 0 di bawah 17 

tahun 

Tipe keluarga  Belum menikah 

Menikah, belum punya anak 

Menikah, anak usia <6 tahun 

Menikah, anak usia 6 - - 17 tahun 

Menikah, anak usia 18 - - 25 tahun 

Masih tinggal dengan orang tua 

Menikah , anak usia >25 tahun 

tidak tinggal dngan orang tua 

(empty nest) 

Sumber : Smith (1989) 

b) Karakteristik Geografis 

Karakteristik geografis membagi wisatawan berdasarkan lokasi tempat 

tinggalnya, biasanya dibedakan menjadi desa-kota, provinsi maupun 

negara asalnya. Pembagian ini lebih lanjut dapat pula dikelompokkan 

berdasarkan ukuran kota tempat tinggal (kota kecil, menengah, besar 



23 

 

 

atau metropolitan), kepadatan peduduk di kota tersebut dan lain-lain 

(Suwena, 2010). 

c) Karakteristik Psikografis 

Karakteristik ini membagi wisatawan ke dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan kelas sosial, life style dan karakteristik personal. 

Wisatawan dalam kelompok demografis yang sama mungkin memiliki 

profil psikografis yang sangat berbeda (Smith, 1989). 

Beragam karakteristik dan latar belakang wisatawan menyebabkan 

beragamnya keinginan dan kebutuhan mereka akan suatu produk 

wisata. Pengelompokkan-pengelompokkan wisatawan dapat memberi 

informasi mengenai alasan setiap kelompok mengunjungi objek wisata 

yang berbeda, berapa besar ukuran kelompok tersebut , pola 

pengeluaran setiap kelompok, “kesetiannya” terhadap suatu produk 

wisata tertentu, sensitivitas mereka terhadap perubahan harga produk 

wisata serta respon kelompok terhadap berbagai bentuk iklan produk 

wisata. Lebih lanjut, pengetahuan mengenai wisatawan sangat 

diperlukan dalam merencanakan produk wisata yang sesuai dengan 

keinginan kelompok pasar tertentu, termasuk merencanakan strategi 

pemasaran yang tepat bagi kelompok besar tersebut (Irna Herlina, 

2004). 

2.2.2 Tinjauan tentang Motivasi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan motivasi (psikologis) adalah 

usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak 
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melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang ingin dikehendakinya. 

Sedangkan motif merupakan sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk 

berbuat. Ada dua faktor penting yang memotivasi seseorang melakukan kegiatan 

wisata yaitu : 

a) Faktor Pendorong (push factors) 

Faktor yang mendorong seseorang untuk berwisata adalah ingin 

terlepas (meskipun hanya sejenak) dari kehidupan yang rutin setiap 

hari, lingkungan yang tercemar, kecepatan lalu lintas dan hiruk pikuk 

kesibukan di kota. 

b) Faktor Penarik (pull factors) 

Faktor ini berkaitan dengan adanya atraksi wisata di daerah atau 

tempat tujuan wisata. Atraksi wisata ini dapat berupa kemashuran 

objek, tempat-tempat yang banyak diperbincangkan orang, serta 

sedang menjadi berita. Dorongan berkunjung ke tempat teman atau 

keluarga atau ingin menyaksikan kesenian serta petandingan olahraga 

yang sedang berlangsung juga menjadi daya tarik di daerah tujuan 

wisata. (Suwena dan Wityatmaja, 2010 : 60) 

Pada hakekatnya aspek motivasi adalah aspek yang terdapat pada diri 

wisatawan. Untuk menimbulkan motivasi sangat tergantung pada diri pribadi 

wisatawan yang berkaitan dengan umur, pengalaman, pendidikan, emosi, kondisi 

fisik dan psikis (Fandeli, 1995).  
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Teori Motivasi ada empat yaitu :  

a. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan fisik (physical or physiological 

motivation)  

Motivasi yang berhubungan dengan penyegaran tubuh dan pikiran, tujuan 

kesehatan, olahraga dan bersenang-senang. Motivasi ini berhubungan 

dengan segala kegiatan yang berfungsi mengurangi segala ketegangan. 

b. Motivasi untuk mengenal Budaya (Cultural Motivation) 

Motivasi diidentifikasikan dengan keinginan untuk melihat dan 

mengetahui lebih banyak tentang budaya negara lain baik itu tari-

tariannya, cara berpakaian, music, kesenian, cerita rakyat dan sebagainya.  

c. Motivasi untuk berhubungan dengan orang lain (Social Motivation or 

Interpersonal Motivation). 

Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang baru, mengunjungi teman 

dan keluarga jauh, dan mencari pengalaman baru yang berbeda. Berwisata 

dengan tujuan untuk melepaskan diri dari hubungan yang rutin dengan 

para teman atau tetangga di mana mereka berasal.  

d. Motivasi untuk memperoleh status dan prestige (Fantasy or Prestige 

Motivation) 

Termasuk didalamnya keinginan untuk mengenyam pendidikan 

berkelanjutan (contoh : pengembangan diri, pemenuhan ambisi). Motivasi-

motivasi ini dikaitkan dengan keinginan seseorang agara mereka dihargai, 

dihormati dan dikagumi dalam rangka memenuhi ambisi pribadi 

(Mcintoch, Goeldner dan Ritchie, 1995).  
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Dalam melakukan perjalanan wisata selain teori motivasi di atas, motivasi 

wisatawan juga dipengaruhi oleh typologi wisatawan menurut Plog dalam Suwena 

dan Widyatmaja (2010). Adapun typologi wisatawan melingkup tiga hal yaitu : 

a. Psychoncentric 

Persepsi individu terpusat pada dirinya sendiri. Individu ini sangat 

jarang berkeinginan untuk mengambil resiko. Individu ini cenderung 

konservatif dalam melakukan perjalanan wisata hanya memilih daerah 

wisata yang aman pada umumnya daerah wisata tersebut mereka 

kunjungi berkali-kali. 

b. Allocentric  

Individu ini biasanya berpetualang dan termotivasi untuk menemukan 

daerah wisata yang baru, dan mereka sangat jarang kembali ke tempat 

yang sama sampai dua kali. 

c. Midcentric 

Motivasi yang ada pada individu wisatawan sendiri dengan keinginan 

menemukan daerah wisata yang baru.  

Selain typologi wisatawan di atas, motivasi perjalanan seseorang 

dipengaruhi oleh faktor internal wisatawan itu sendiri (instrinsic motivation) dan 

faktor eksternal (extrinsic motivation). Secara intrinsik, motivasi terbentuk karena 

adanya kebuthan dan atau keinginan dari manusia itu sendiri, sesuai dengan teori 

hirarki kebutuhan Maslow yang dimulai dari kebutuhan psikologis, kebutuhan 

keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan prestise, dan kebutuhan akan aktualisasi 

diri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dipengaruhi oleh faktor-
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faktor eksternal seperti norma sosial, pengaruh atau tekanan keluarga dan situasi 

kerja yang terinternalisasi, dan kemudian menjadi berkembang menjadi kebutuhan 

psikologis. (Pitana dan Gayatri, 2005 : 59-60).  

Untuk melakukan perjalanan wisata ada beberapa  faktor yang bisa  

mempengaruhi determinasi pejalanan wisatawan yaitu :  

1. Gaya Hidup (lifestyle) yang meliputi :  

a.  Pendapatan dan pekerjaan  

Melakukan perjalanan wisata juga merupakan termasuk suatu kegiatan 

yang sangat mahal. Hal ini terlihat dari semakin tingginya pekerjaan atau 

semakin layaknya pekerjaan yang dilakukan maka akan berpengaruh juga 

terhadap kualitas perjalanan wisata yang dilakukan. Begitu juga sebaliknya 

semakin sedikit pendapat maka akan berpengaruh terhadap minat 

seseorang melakukan perjalanan wisata.  

b. Hak cuti kerja 

Cuti kerja tidak langsung berpengaruh terhadap kecendrungan seseorang 

untuk berwisata. namun dengan adanya cuti kerja akan mendorong 

seseorang untuk melakukan perjalanan wisata untuk mengisi waktu luang 

di sela-sela cuti kerja.  

c.  Pendidikan dan mobility  

Dengan pendidikan akan membuka wawasan seseorang untuk 

berkeinginan melakukan perjalanan wisata. Sedangkan mobilitas 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, khususnya 

kegiatan berwisata domestik. kepemilikan sarana transportasi(mobil) 

misalnya, bisa membuat perjalanan wisata menjadi nyaman dan mudah. 
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d. Ras dan kelamin. 

Menurut survey membuktikan selama ini ras kulit putih berjenis kelamin 

laki-laki paling banyak melakukan perjalanan wisata. Namun saat ini 

cenderung orang Asia seperti Jepang maupun Cina juga banyak 

melakukan perjalanan wisata.  

2. Siklus umur (lifecycle) yang meliputi :  

a. Childhood,  

Biasanya pada masa ini keputusan berwisata ditentukan oleh oran 

tuanya. Hal ini lebih banyak terpengaruh pada biaya dan tanggungjawab 

orang tua kepada anaknya. 

b. Adolescence youg adult,  

Tahap ini merupakan tahap seseorang ingin bebas dari orang tuanya. 

pada masa ini remaja akan mulai bersosialisasi dengan keadaaan sekitar 

dan berupaya untuk melakukan perjalanan sendiri tanpa diatur oleh 

orang tua. 

c. Marriage,  

Pada tahap ini dibagi menjadi dua bagian yaitu : pertama, menikah tanpa 

anak disebut honeymooner dan kedua menikah dengan anak. Kedua 

tahap tersebut akan sangat berbeda saat seseorang berwisata sudah 

mempunyai anak dengan yang belum mempunyai anak. 

d. Empty nesage  

Tahapan ini adalah tahap orang tua mulai ditinggalkan oleh anak-

anaknya sehingga tanggungjawab anak sudah mulai berkurang dan 

mempunyai banyak waktu dan budget untuk liburan.  

e. Old age.  

Pada tahap ini kegiatan berwisata sudah mulai berkurang, hal ini 

disebabkan dari keuangan atau gaji pension yang tidak begitu banyak 
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serta kesehatan yang tidak mendukung. (Suwena dan Widyatmaja, 

2010 : 63-66) 

2.2.3 Tinjauan tentang Wisatawan 

Wisatawan merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan 

dalam dunia pariwisata. Wisatawan sangat beragam yang terdiri dari orang tua, 

orang muda, anak-anak , orang asing , wisatawan domestik dan masih banyak 

yang lainnya yang memiliki tujuan dan maksud yang berbeda.beda. 

Secara etimologi wisatawan berasal dari bahasa sansekerta yaitu “wisata” 

yang berarti “perjalanan”yang dapat di samakan dengan kata “travel” dalam 

bahasa inggris, jadi wisatawan sama artinya dengan  orang yang melakukan 

perjalanan atau dikatakan  traveler. 

Menurut WTO membagi wisatawan kedalam tiga bagian yaitu: 

a) Pengunjung adalah setiap orang yang berhubungan ke suatu negara lain 

dimana ia mempunyai tempat kediaman, dengan alasan melakukan 

pekerjaan yang diberikan oleh negara yang dikunjunginya. 

b)  Wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara 

tanpa tanpa memandang kewarganegaraannya, berkunjung kesuatu tempat 

pada negara yang sama untuk waktu lebih dari 24 jam yang tujuan 

perjalanannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan waktu luang untuk rekreasi, liburan, kesehatan, 

pendidikan, keagamaan dan olahraga. 

2. Bisnis atau mengunjungi kaum keluarga. 
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c) Darmawisata atau excursionist adalah pengunjung sementara yang menetap 

kurang dari 24 jam di Negara yang dikunjungi, termasuk orang yang 

berkeliling dengan kapal pesiar. 

Menurut Komisi Liga Bangsa–bangsa 1937 “wisatawan adalah orang yang 

selama 24 jam atau lebih mengadakan perjalanan di negara yang bukan tempat 

kediamannya yang biasa.”. 

U.N Confrence on Interest Travel and Tourism di Roma 1963 , 

menggunakan istilah pengunjung (visitor) untuk setiap orang yang datang ke suatu 

negara yang bukan tempat tinggalnya yang biasa untuk keperluan apa saja, selain 

melakukan perjalanan yang digaji. Pengunjung yang dimaksudkan meliputi 2 

kategori : 

1. Wisatawan yaitu : pengunjung yang datang ke suatu negara yang 

dikunjunginya tinggal selama 24 jam dan dengan tujuan untuk 

bersenang–senang, berlibur, kesehatan, belajar, keperluan agama dan 

olahraga, bisnis, keluarga, utusan dan pertemuan. 

2. Excurtionist, yaitu : pengunjung yang hanya tinggal sehari di negara 

yang dikunjunginya tanpa bermalam. 

Di dalam Instruksi Presiden RI No. 9, 1969, bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa 

“wisatawan ialah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggal untuk 

berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu”. 

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan ciri-ciri seseorang itu dapat 

dikatakan sebagai wisatawan yaitu :  
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1. Perjalanan itu dilakukan lebih dari 24 jam. 

2. Perjalanan itu dilakukannya untuk sementara waktu. 

3. Orang melakukannya tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang 

dikunjungi. 

Menurut Yoeti (1999:34) memberikan batasan wisatawan adalah seseorang 

yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu, tidak kurang selama 24 jam, 

dan semata-mata sebagai konsumen, bukan pencari nafkah atau bekerja di tempat 

yang dikunjungi.  

 Selain itu Yoeti (2001:142) mengungkapkan pengertian wisatawan adalah 

seseorang yang memasuki wilayah negeri asing dengan maksud tujuan apapun, 

asalkan bukan tinggal permanen atau tidak untuk usaha-usaha yang teratur 

melintasi perbatasan dan mengeluarkan uangnya di negeri yang dikunjungi, yang 

mana penghasilan tersebut diperolehnya bukan dari negeri yang dikunjungi 

melainkan dari asalnya.  

Berdasarkan sifat perjalanan dan ruang lingkup dimana perjalanan wisata 

dilakukan, wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Suwena dan 

Widyatmaja, 2010) yaitu  :  

1) Wisatawan Asing (foreign tourist)  

Adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang 

memasuki suatu negara di mana ia biasanya tinggal. (biasanya dapat di 

lihat dari status kewarganegaraanya, dokumen perjalanananya dan jenis 

uang yang dibelanjakan). 
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2) Domestik Foreign Tourist  

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu negara, yang 

melakukan perjaanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal (orang 

yang bekerja di kedutaan besar). 

3) Domestic Tourist 

Seseorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata 

dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan 

negaranya. 

4) Indigenous Foreign Tourist  

Warganegara suatu negara tertentu, yang karena tugas atau jabatannya di 

luar negeri, pulang ke negara aslanya dan melakukan perjalanan wisata di 

wilayah negaranya sendiri.  

5) Transit Tourist 

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatau negara 

tertentu, yang menumpang kapal udara atau kapal laut ataupun kereta api, 

yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu pelabuhan atau airport 

maupun stasiun bukan atas kemauannya sendiri. 

6) Bussiness Tourist  

Orang yang melakukan perjalanan (apakah orang asing atau warga negara 

sendiri) yang mengadakan perjalanan untuk tujuan lain bukan wisata, 

tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuan yang utama 

selesai.  
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2.2.4 Tinjauan tentang Transportasi Udara  

Pengertian transportasi menururt Nasution (1996) diartikan sebagai 

pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga 

dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang 

diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang 

dapat dilalui Transportasi dibagi menjadi tiga yaitu transportasi darat, transportasi 

laut dan transportasi udara.  

Transportasi udara merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. 

Transportasi udara ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutan dan 

udara atau angkasa sebagai jalannya. Yang dilengkapi dengan navigasi dan alat 

telekomunikasi. Transportasi udara yang digunakan saat ini adalah maskapai 

penerbangan yang memiliki berbagai fasilitas dan pelayanan yang berbeda 

diantara masing-masing maskapai penerbangan.  

Dalam hal pelayanan maskapai penerbangan menerapkan dua layanan yaitu : 

maskapai penerbangan Full Services atau maskapi penerbangan dengan layanan 

penuh dan Low Cost Carrier .maskapai peenerbangan dengan tiket murah dengan 

layanan yang minimalis.  

2.2.4.1 Maskapai Penerbangan Full Services  

Menurut Manurung (2010), konsep full service lebih dikenal dengan model 

bisnis penerbangan tradisional (legacy carriers). Dalam konsep ini, yang 

ditekankan adalah layanan yang lengkap dan berkualitas juga dengan harga yang 

premium. Layanan yang diberikan dilakukan secara menyeluruh, frekuensi 

penerbangan yang fleksibel, adanya pemberian fasilitas lounge, pemberian 
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makanan dan minuman, tempat duduk yang longgar dengan fasilitas televisi, dan 

sebagainya. Untuk mendukung layanan yang berkualitas, bandara yang digunakan 

pun adalah bandar udara utama.  

Untuk operasional pemasaran masih mengandalkan agen tiket sebagai mitra 

penjualan. Jumlah tempat duduk dan tiket yang dijual pun sudah diatur. Hal inilah 

yang menjadikan sistem reservasi dan rute penumpang pada full service sangat 

kompleks. Agar tercipta desain layanan yang berkualitas dan fleksibel, konsep ini 

menggunakan jenis pesawat besar atau berbadan lebar, dengan tipe pesawat yang 

berbeda pula, sehingga utilisasi rata-rata hanya 60% dari maksimum jam 

penerbangan per hari (Manurung, 2010). 

Kelebihan dari maskapai penerbangan yang menerapkan Full Services 

Airlines adalah adanya pelayanan tambahan seperti : penambahan catering, 

penyediaan news paper atau magazine, in flight entertainment, in flight shop, 

lounge, free taxy after landing , exlusive frequent flier services dan lain 

sebagainya. Maskapai penerbangan di Indonesia yang menerapkan Full Services 

Airlines adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air dan Batik Air . 

2.2.4.2 Maskapai Penerbangan Low Cost Carrier (LCC) 

Maskapai LCC atau Low Cost Carrier adalah maskapai penerbangan yang 

menawarkan tarif rendah kepada customer-nya, dengan konsekuensi penghapusan 

atau pengurangan beberapa layanan atau fasilitas yang akan didapatkan oleh 

penerbangan reguler. Penerbangan dengan tipe ini juga disebut “Discounter 

Carrier” biasanya identik dengan bisnis jasa penerbangan yang menganut layanan 

“efisisen, sederhana dan ringkas”. 
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Low Cost Carrier juga sering dikenal dengan maskapai penerbangan bertarif 

rendah (maskapai penerbangan layanan minimum atau maskapai penerbangan 

diskon). Low Cost Carrier adalah maskapai penerbangan yang memberikan tarif 

rendah dengan gantinya  menghapus beberapa layanan penumpang yang biasa.  

Jenis penerbangan ini diperkenalkan di Amerika Serikat sebelum menyebar 

ke Eropa pada awal 1990-an yang akhirnya diikuti oleh banyak perusahan 

maskapai penerbangan di seluruh dunia. Low Cost Carrier pada industri  

penerbangan merujuk  pada struktur pengoprasian bertarif rendah dari pada 

pesaingnya dengan harga tiket yang rendah dan layanan yang terbatas.  

Di Indonesia maskapai yang menerapkan Low Cost Carrier adalah  Air Asia 

dan Lion Air. Promo tarif penerbangan besar-besaran sering yang dilakukan kedua 

maskapai tersebut melalui laman website maskapai masing-masing.  

Karakteristik penerbangan ini, memang Low Cost Carrier akan 

mengeliminasi layanan maskapai reguler pada umumnya, yaitu: 

a) Pengurangan katering;  

b) Meminimalisasi layanan konsumen dengan penggunaan bantuan IT 

(direct sales) sehingga dapat mengurangi operational cost dan 

mendapatkan kecepatan dan kemudahan dalam sistem service-nya;  

c) Kapasitas kelas ekonomi yang lebih banyak daripada layanan 

penerbangan reguler;  

d) Seringkali maskapai melakukan ekspansi promo besar-besaran untuk 

memperkuat positioning mereka sebagai maskapai Low Cost Carrier ;  
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e)  Dan memberlakukan penanganan ground handling yang cepat dan 

pesawat mempunyai utilisasi jam terbang yang tinggi.  

Menurut Wiryanta (2014), ada empat (4) ciri-ciri dari maskapai yang 

menggunakan Low Cost Carrier antara lain: 

a) Tidak ada layanan bagasi. 

b) Jarak antarkursi 29 inci. 

c) Tidak ada hiburan di dalam pesawat. 

d) Tidak ada makan-minum. 

Maskapai penerbangan di Indonesia yang menerapkan Low Cost Carrier 

adalah : Air Asia Indonesia, Lion Air, Wings Air dan  Citilink.  

Perbedaan maskapai penerbangan yang menerapkan Full Services dan Low 

Cost Carrier dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.3  

Perbedaan  Low Cost Carrier dan Full Service Airlines 

 

Features Low Cost Carrier Full Services Airlines 

Jenis Pesawat Umumnya kecil  

 

Tipe pesawat besar  

 

 

 

 

Model Operasional  

 

 

a. Point to point jarak 

pendek (400-600 

nautical miles)  

b. Rute utamanya short 

haul  

c.  Tipe pesawat seragam  

d. Utilisasi tinggi (70%-

80%)  

 

a. Rute gabungan 

short 

haul/medium dan 

long-haul  

b. Tipe pesawat dan 

mesin bermacam-

macam  

c. Utilisasi moderate 



37 

 

 

(^) %) 

Pasar  

 

Cheap travel sector of the 

market, segmentation by 

time of booking dan pilihan 

penerbangan dengan 

kuliatas dan jasa dasar, 

seperti:  

a. Tidak ada catering (harus 

membayar)  

b. Pengguna airport 

typically secondary  

 

 

Normally in 

competition with 

other FSCs, leading 

to differentiation by 

class (quality) of 

service, with high 

service image, 

including:  

a. Frekuensi 

schedule dan 

fleksibilitas 

penerbangan. 

b. Layanan dalam 

penerbangan 

extensive. 

c. Pengguna airport 

utama  

 

 

Inventory Management  

 

Inventory management 

simplified: direct or online 

bookings, ticket less, no use 

of travel agents.  

 

Pre arranged tickets 

and seats: 

reservation system 

complex, due to 

feeder routes: use of 

travel agents.  

 

Sumber : Manurung (2010) 
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2.2.5 Tinjauan tentang Pelayanan  

Ada beberapa pengertian mengenai pelayanan menurut para ahli. Pelayanan 

merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasa 

(namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, 

jasa dan sumber daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa, yang 

disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan . (Gronroos dalam Tjiptono, 

2005). Menurut Kotler dalam Laksana (2008) pelayanan adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yanga dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Sementara itu, menurut Lovelock, Petterson & Walker dalam Tjiptono (2005) 

mengemukakan perspektif pelayanan sebagai sebuah sistem, dimana setiap bisnis 

jasa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama yaitu  

operasai jasa dan penyampaian jasa. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, 

prosedur atau metode tertentu diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, 

kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau 

keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pelayanan yaitu: 

a.  Adanya rasa cinta dan kasih sayang. 

Cinta dan kasih sayang membuat manusia bersedia mengorbankan apa yang 

ada padanya sesuai kemampuaanya, diwujudkan menjadi layanan dan 

pengorbanan dalam batas ajaran agama, norma, sopan santun, dan kesusilaan yang   

hidup dalam masyarakat. 
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b. Adanya keyakinan untuk saling tolong menolong sesamanya. 

Rasa tolong menolong merupakan gerak naluri yang sudah melekat pada 

manusia. Apa yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain karena diminta oleh 

orang yang membutuhkan pertolongan hakikatnya adalah pelayanan, disamping 

ada unsur pengorbanan, namun kata pelayanan tidak pernah digunakan dalam 

hubungan ini. 

c.  Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain  

 Inisiatif berbuat baik timbul dari orang yang bukan berkepentingan untuk 

membantu orang yang membutuhkan bantuan, proses ini disebut pelayanan. 

Keinginan berbuat baik timbul dari orang lain yang membutuhkan pertolongan, 

ini disebut bantuan. 

 Payne (2000) mengatakan bahwa layanan pelanggan terdapat pengertian: 

a. Segala kegiatan yang dibutuhkan untuk menerima, memproses, 

menyampaikan dan memenuhi pesanan pelanggan dan untuk menindak 

lanjuti setiap kegiatan yang mengandung kekeliruan. 

b.  Ketepatan waktu dan reabilitas penyampaian produk dan jasa kepada 

pelanggan sesuai dengan harapan mereka. 

c. Serangkaian kegiatan yang meliputi semua bidang bisnis yang terpadu 

untuk menyampaikkan produk dan jasa tersebut sedemikian rupa sehingga 

dipersepsikan memuaskan oleh pelanggan dan yang merealisasikan 

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 

d. Total pesanan yang masuk dan seluruh komunikasi dengan pelanggan. 
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e. Penyampaian produk kepada pelanggan tepat waktu dan akurat dengan 

tidak lanjut tanggapan keterangan yang akurat. 

Disamping itu adanya suatu sistem pelayanan yang baik terdiri dari tiga 

elemen, yakni: 

a. Strategi pelayanan, suatu strategi untuk memberikan layanan dengan mutu 

yang sebaik mungkin kepada para pelanggan. 

b.  Sumber daya manusia yang memberikan layanan. 

c. Sistem pelayanan, prosedur atau tata cara untuk memberikan layanan 

kepada para pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik yang memiliki dan 

seluruh sumber daya manusia yang ada. 

Dalam penetapan sistem pelayanan mencakup strategi yang 

dilakukan,dimana pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat merasakan 

langsung, agar tidak terjadai distorsi tentang suatu kepuasan yang akan mereka 

terima. Sementara secara spesifik adanya peranan pelayanan yang diberikan 

secara nyata akan memberikan pengaruh bagi semua pihak terhadap manfaat yang 

dirasakan pelanggan.  

 


