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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Telaah Hasil Penelitian sebelumnya

Tinjauan hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah kajian

terhadap hasil-hasil karya tulis yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari

penelitian tersebut akan diuraikan secara singkat, yang selanjutnya penjelasan-

penjelasan tersebut akan dijadikan rujukan guna melengkapi penelitian ini.

Adapun penelitian (laporan akhir) yang berkaitan dengan penelitian ini

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Keela (2010) yang berjudul “Hubungan

antara Program Special Event dengan Kepuasan Pelanggan Rumah ModeFactory

Outlet Bandung”,  dilakukan dengan metode korelasional dengan meneliti sejauh

mana variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi faktor lain menggunakan SPSS.

Jumlah responden yang diteliti adalah 97 pengunjung diambil dengan teknik

sampel purposif.Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi

pustaka.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyusunan program

specialevent, bentuk kegiatan program special event, kriteria pengisi acara dan

tema program.Keela berpendapat mengenai penyelenggaraan event, sebagai

berikut: ”Semakin baik penyusunan program special event, bentuk kegiatan

program special event, kriteria pengisi acara, temaprogram special event

dilakukan, maka semakin tinggi pula hubungannya dengan kepuasan pelanggan di

RumahModeFactory Outlet Bandung”. Dalam penelitiannya, Keela memberikan

beberapa saran, diantaranya: untuk pengadaan acara special event konsep
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acaranya bisa dibuat agar lebih menarik, dalam menyampaikan pesan dirancang

terlebih dahulu agar memiliki nilai edukatif dan menarik pengunjung, lebih

selektif dalam memilih pembawa acara yang memiliki pengetahuan baik tentang

produk yang ditawarkan dan tema special event, perlunya menyusun tema dengan

matang agar dapat memuaskan pengunjung, harus memiliki keahlian yang baik

dalam berkomunikasi dengan pengunjung dan memiliki percaya diri.

Penelitian lainnya yang berjudul “Pengaruh Program Event Family

Gathering Terhadap Loyalitas Pelanggan Bisnis Pada Hotel Nuansa Bali”.Objek

penelitian ini adalah Hotel Nuansa Bali dalam programevent family

gathering.Tujuan dari penelitian ini adalah untukmemperoleh gambaran mengenai

program event family gathering danloyalitas pelanggan bisnis Hotel Nuansa Bali,

serta untuk mengetahuisejauhmana pengaruh program event family gathering

terhadap loyalitaspelanggan bisnis di Hotel Nuansa Bali. Metode penelitian ini

adalahpenelitian kuantitatif.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptifdan

verifikatif.Metode dalam pengembangan penelitian bersifat cross sectional

method. Populasi penelitian ini adalah pelanggan bisnis yangmengikuti event

family gathering pada tahun 2006, 2007, dan 2008 diHotel Nuansa Bali Anyer

dengan jumlah 20 perusahaan.Dengan jumlah populasi 20, sehingga penelitian ini

menggunakansampling jenuh, yang jumlah populasi seluruhnya menjadi

sampelyang diteliti.Dari penelitian didapat hasil yang menunjukkan

bahwaprogram event family gathering berpengaruh secara positif

terhadaployalitas pelanggan.Program event family gathering secaraumum telah

dilaksanakan dengan baik, indikator variasi event familygathering mendapat skor
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tertinggi, sedangkan indikator manfaat nilaipesan melalui event family gathering

mendapatkan skor paling rendah.Sehingga dapat disimpulkan bahwa program

acara yang berkualitas,inovatif, dan berbeda dengan yang perusahaan lain lakukan

dapatmemberikan pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

adalah sama-sama membahas tentang event sedangkan perbedaanya adalah

variabel yang berbeda, penulis menggunakan variabel karakteristik, motivasi

wisatawan dan tanggapan wisatawan terhadap Event Desa  Bali, sedangkan pada

jurnal diatas variabelnya menggunakan kepuasan pelanggan dan loyalitas

pelanggan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Tinjauan tentang Pariwisata

Spillane (1987) dalam Badrudin (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai

perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau

keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial,

budaya, alam dan ilmu. Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan

untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula kedaerah tujuan dengan alasan

bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-

senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu

libur serta tujuan-tujuan lainnya (Koen Meyers 2009) dalam Suwena dan

Widyatmaja (2010:15). Menurut UU No.10/2009 dalam Ismayanti (2010:3)
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tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam

kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah.

Pariwisata sebagai segala kegiatan dalammasyarakat yang berkaitan

dengan wisatawan(Soekadijo, 2000). Pariwisata adalah sebuahperjalanan

sementara yang dilakukan orangpada suatu tujuan tertentu, dalam jangkapendek,

pada tempat yang bukan merupakantempat yang biasa dikunjunginya

(tempattinggal maupun tempat kerja), dan melakukankegiatan-kegiatan pada

tempat tersebut di manaterdapat beberapa fasilitas yang disediakanuntuk

memenuhi kebutuhannya, termasuk didalamnya kunjungan sehari dan

darmawisata(Mathieson & Wall, 1982). Pariwisata sebagaikegiatan yang

mencakup orang-orang yangmelakukan perjalanan pergi dari rumahnya,

danperusahaan-perusahaan yang melayani merekadengan cara memperlancar atau

mempermudahperjalanan mereka atau membuatnya lebihmenyenangkan, dengan

maksud melakukan perjalanan tersebut bukan untuk usahamelainkan bersantai

(Kusmayadi dan Sugiarto,2000).

Berdasarkan pendapat  para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari

tempat tinggal semula kedaerah tujuan wisata, dan adanya berbagai fasilitas serta

layanan yang didapat di tempat tujuan wisata.

2.2.2 Tinjauan tentang Karakteristik Wisatawan

Wisatawan adalah seseorang yang memasuki wilayah negeri asing

dimaksud tujuan apapun; asalkan bukan untuk tinggal permanen atau untuk usaha-
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usaha yang teratur melintas perbatasan yang mengeluarkan uangnya di negeri

yang dikunjungi, uang mana telah diperolehnya bukan dari negeri yang

dikunjunginya, tetapi di negeri lain (Yoeti, 2001 : 142).

Wisatawan yang dikemukakan Soekadijo (2000:3) yaitu wisatawan adalah

orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di

tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat

yang didatanginya.Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun

2009 tentang kepariwisataan, wisatawan adalah orang yang melakukan

wisata.Istilah wisatawan biasanya diasumsikan sebagai orang-orang yang

berkunjung disebuah daya tarik wisata.Memiliki sifat yang unik dan dapat dilihat

dari berbagai pendekatan (Kotler, 2006 dan Cooper, 2005) dalam Ismayanti

(2010:41) diantaranya:

1. Karakteristik wisatawan berdasarkan psikografi

Dalam psikografi wisatawan dipilah-pilah berdasarkan kepribadian

individu, gaya hidup dan kelas sosial.

2. Karakteristik wisatawan berdasarkan aspek sosio-ekonomi

Klasifikasi wisatawan dibedakan berdasarkan demografi yaitu

berdasarkan usia, latar belakang dan siklus keluarga.

1. Usia

Sifat wisatawan erat berkait dengan umur karena berdampak pada kegiatan

wisata yang dilakukan. Penggelompokan usia wisatawan dapat dibagi

menjadi tujuh generasi. Kebutuhan dan keinginan wisatawan berubah seiring

dengan perubahan usia.
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1) Kelompok kanak-kanak atau sering disebut sebagai babyboomlet

atau generasi X. Kelompok ini berusia 0 sampai 9 tahun terdiri atas

berbagai kategori yaitu bayi atau bawah satu tahun, batita atau bawah

lima tahun dan anak- anak atau enam sampai Sembilan tahun. Kelompok

ini tidak memiliki daya beli. Namun ia memiliki pengaruh terhadap

orang tua dalam memilih tempat wisata.

2) Kelompok remaja (babybuster)

Berusia antara 9-16 tahun dan sering dianggap usia tanggung karena ia

ingin dianggap dewasa tetapi secara mental masih kekanak-

kanakan.Wisatwan dari kelompok ini cenderung melakukan perjalanan

grup. Anggotanya memiliki minat dan hobi yang sama.

3) Kelompok anak muda (late babyboomer)

Anak muda pada kelompok ini berusia di atas 17 tahun.Ia lebih dewasa

dibandingkan dengan kelompok remaja dan sudah mulai lebih banyak

berpikir dengan logika dari pada emosi.Kelompok ini aktif dan energik

sehingga pilihan kegiatan wisata harus bisa menyalurkan energi dan

kemampuannya.

4) Kelompok Dewasa

Wisatawan pada kelompok dewasa berusia sekitar 24 hingga 50 tahun.Ia

sudah memiliki pekerjaan tetap dan masuk dalam usia produktif

sehingga kesempatan wisata merupakan hal yang langka dan

ditunggu.Perencanaan perjalanan harus dilakukan karena berkaitan

dengan waktu cuti dan pendanaan.
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5) Kelompok setengah baya atau Worldwar babies

Wisatawan setengah baya adalah wisatawan dewasa yang sangat mapan

dan memiliki ciri-ciri ia mempunyai pendapatan yang cukup tinggi

namun waktu wisata yang terbatas, umumnya masih memiliki kondisi

fisik yang baik sehingga mampu melakukan kegiatan yang berpetualang,

dalam pemilihan fasilitas dan pelayanan ia mempunyai preferensi

sendiri-sendiri, minat terhadap alam dan budaya, dalam pembuatan

keputusan liburan banyak faktor yang harus dipertimbangkan.

6) Kelompok senior

Istilah senior menggambarkan ia berumur 50 tahun keatas. Beberapa

diantaranya ia masih aktif bekerja atau sering disebut lanjut usia tetapi

sebagian besar sudah memasuki masa pensiun.Wisatawan ini umumnya

kurang menyukai kegiatan di luar ruangan dan memilih kegiatan didalam

ruangan.

2. Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan erat kaitannya dengan preferensi dalam

pemilihan kegiatan wisata tersendiri.ia yang berpendidikan rendah biasanya.

1) Memiliki kemampuan dan pendapatan yang rendah sehingga ia

cenderung mempunyai keterbatasan dalam pemilihan kegiatan wisata.

2) Ia bersifat pasif dan pasrah terhadap pelayanan dan fasilitas yang

disediakan.

3) Ia cenderung tidak fleksibel terhadap pilihan daerah wisata dan

lebih tidak mampu menagani permasalahan yang tidak diharapkan.
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4) Ia lebih jarang membangun hubungan dengan masyarakat

setempat karena ia cenderung memiliki kemampuan sosial yang rendah.

3. Pendapatan

Pendapatan seseorang secara umum berkaitan dengan pendidikan,

pekerjaan dan usia dengan kata lain, ia yang berpenghasilan tinggi

cenderung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dengan jenis pekerjaan

yang tetap dan usia tertentu. Pengaruh pendapatan terhadap pola wisata

sangat erat terutama berkaitan dengan waktu yang tersedia untuk berwisata.

4. Jenis Kelamin

Wisata menjadi kegiatan yang didominasi oleh kaum laki-laki

tetapi seiring isu kesetaraan gender wisatawan wanita pun menunjukan

perkembangan yang menggembirakan.

5. Siklus Keluarga

Konsep siklus keluarga sebenarnya menggambarkan tahapan

kehidupan seseorang dalam pengaruhnya terhadap ciri-ciri

wisatawan.Siklus ini memberikan peluang kegiatan wisata yang

beragam.Wisatawan lajang cenderung lebih banyak melakukan kegiatan

wisata diluar rumah daripada wisatawan yang sudah berkeluarga.

Siklus kehidupan seseorang wisatawan menurut kotler(2006:206), Kasali

(2005:159),Cooper et.al.(1998:44) dan Mill (1992:82) dalam Ismayanti

(2010:64) terdiri dari:
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1) Masa kanak-kanak

Pada masa ini keputusan perjalanan tidak dilakukan sendiri melainkan

melibatkan pihak ketiga misalnya orang tua dan guru

2) Masa remaja

Wisatawan pada masa ini muda, lajang, bebas, senang bersosiallisasi

dengan mencari identitas diri.

3) Masa perkawinan

Pasangan baru menggambarkan mulainya krisis tahap awal karena

memasuki tahap kehidupan seseorang dipenuhi dengan berbagai

kegiatan dan masalah.

3. Karakteristik wisatawan berdasarkan aspek geografi

Wisatawan dibedakan berdasarkan geografi atau wilayah asal

kedatangan daerah asal wisatawan merupakan aspek penting dalam

memahamikarakteristik wisatawan karena hal tersebut berkaitan dengan

kebudayaan, nilai, sikap, kepercayaan, dan sistem.

4. Karakteristik berdasarkan pola perjalanan

Wisatawan memiliki Ciri yang unik ketika ia akan melakukan

perjalanan wisata dan dapat dibedakan berdasarkan manfaat perjalanan,tingkat

loyalitas dan fasilitas yang digunakan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata

sehingga wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik.

Sedangkan Menurut Smith (1989) ada beberapa karakteristik wisatawan

yaitu sebagai berikut :
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1. Karakteristik Sosio-Demografis yaitu pembagian berdasarkan karakteristik

paling sering dilakukan untuk kepentingan analisis pariwisata, perencanaan dan

pemasaran.

Karakteristik
Sosio-Demografi Wisatawan

Karakteristik Pembagian
Jenis Kelamin Laki-laki

Perempuan
Umur 0-14 tahun

15-24
25-44
45-64
>65

Tingkat Pendidikan Tidak tamat SD
SD
SLTP
SMU
Diploma
Sarjana (S1)
Pasca Sarjana (S2,S3)

Kegiatan Bekerja (PNS,wiraswasta, professional)
Tidak bekerja (Ibu rumah tangga, pelajar)

Status Perkawinan Belum menikah
Menikah
Cerai

Jumlah anggota keluarga dan
komposisinya

1 Orang
Beberapa orang, tanpa anak usia dibawah
17 tahun.
Beberapa orang dengan anak dibawah 17
tahun

Tipe Keluarga Belum Menikah
Menikah, belumpunya anak
Menikah, anak usia <6 tahun
Menikah, anak usia6-17 tahun
Menikah, anak usia 18-25 tahun
Menikah, anak usia >25, masih tinggal
dengan orang tua

Sumber : Smith, 1995 dalam Suwena dan Widyatmaja,2010:39
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2. Karakteristik geografis

Karakteristik geografis membagi wisatawan berdasarkan lokasi tempat

tinggalnya, biasanya dibedakan menjadi desa kota, provinsi, maupun Negara

asalnya.

3. Karakteristik Psikografis

Karakteristik ini membagi wisatawan kedalam kelompok-kelompok

berdasarkan kelas social, life style dan karakteristik personal. Wisatawan dalam

kelompok demografis yang sama mungkin memiliki profil psikografis yang

sangat berbeda.

Karakteristik wisatawan berdasarkan Seaton dan Bennet, 1996 yaitu :

1. Karakteristik Sosio-demografis

Karakteristik sosio-demografis mencoba menjawab pertanyaan “who wants

what”. Pembagian berdasarkan karakteristik ini paling sering dilakukan

untuk kepentingan analisis pariwisata, perencanaan dan pemasaran, karena

sangat jelas definisinya dan relatif mudah pembagiannya.Yang termasuk

dalam karakteristik sosio-demografis diantaranya adalah jenis kelamin,

umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, ukuran

keluarga atau jumlah anggota keluarga dan lain-lain yang dielaborasi dari

karakteristik tersebut.Karakteristik sosio-demografis juga berkaitan satu

dengan yang lain secara tidak langsung. Misalnya tingkat pendidikan

seseorang dengan pekerjaan dan tingkat pendapatannya, serta usia dengan

status perkawinan dan ukuran keluarga.Pembagian wisatawan berdasarkan

karakteristik sosio-demografis ini paling nyata kaitannya dengan pola
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berwisata mereka. Jenis kelamin maupun kelompok umur misalnya

berkaitan dengan pilihan jenis wisata yang dilakukan (Seaton & Bennet,

1996). Jenis pekerjaan seseorang maupun tipe keluarga akan berpengaruh

pada waktu luang yang dimiliki orang tersebut, dan lebih lanjut pada

“kemampuan”nya berwisata.

2. Karakteristik geografis

Karakteristik geografis membagi wisatawan berdasarkan lokasi tempat

tinggalnya, biasanya dibedakan menjadi desa-kota, propinsi, maupun

negara asalnya. Pembagian ini lebih lanjut dapat pula dikelompokkan

berdasarkan ukuran (size) kota tempat tinggal (kota kecil, menengah,

besar/metropolitan), kepadatan penduduk di kota tersebut dan lain-lain.

3. Karakteristik psikografis

Sementara itu karakteristik psikografis 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.

Jadi berdasarkan pengertian para ahli tersebut dapat diartikan bahwa

wisatawan adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah

kedaerah yang lainnya atau dari Negara yang satu kenegara yang lain

dengan tidak tinggal menetap dan hanya tinggal sementara baik wisatawan

domestik dan mancanegara. Wisatawan mempunyai beberapa karakteristik

yaitu karakteristik wisatawan berdasarkan,karakteristik wisatawan

berdasarkan aspek sosio-ekonomi,karakteristik wisatawan berdasarkan
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aspek geografi,Karakteristik berdasarkan psikografi dankarakteristik

berdasarkan pola perjalanan.

2.2.3 Tinjauan Tentang Motivasi Wisatawan

Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang

wisatawan dan pariwisata, karena motivasi merupakan trigger dari proses

perjalanan wisata,walaupun motivasi ini seringkali tidak di sadari oleh wisatawan

itu sendiri. Kajianmengenai motivasi wisatawan mengalami pergeseran dan

memandang motivasisebagai proses singkat untuk melihat perilaku perjalanan

wisata, ke arah yang lebihmenekankan bagaimana motivasi mempengaruhi

kebutuhan psikologis dan rencanajangka panjang seseorang. (Pitana, 2005:58).

Untuk dapat memperoleh pengertian mengenai motivasi, berikut dapat kita

lihat pendapat dari beberapa ahli, sebagai berikut:

1. Sudirman

Sudirman mengartikan motivasi suatu dorongan yang timbul dari dalam

diriseseorang menyebabkan orang tersebut bertindak melakukan sesuatu

tanpadisadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak

hatinyauntuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau

tujuantertentu. (Sudirman, 2001:73)

2. Ngalim Purwanto

Purwanto mengemukakan motivasi segala sesuatu yang mendorong

seseoranguntuk bertindak melakukan sesuatu. (Purwanto, 2007)
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Kajian mengenai motivasi wisatawan mengalami pergeseran dari

memandang motivasi sebagai proses singkat untuk melihat perilaku perjalanan

wisata, ke arahyang lebih menekankan bagaimana motivasi mempengaruhi

kebutuhan psikologisdan rencana jangka panjang seseorang, dengan melihat

bahwa motif intrinsik (sepertiself aCualization) sebagai komponen yang sangat

penting. Cohen (1984).

Sedangkan menurut Mitchell (dalam Winardi, 2002) motivasi mewakili

proses – proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, di arahkannya, dan

terjadinya persistensi kegiatan -kegiatan sukarela (volunter) yang di arahkan

ketujuan tertentu. Hal ini berbeda karena setiap anggota suatu organisasi adalah

unik secara biologis maupun psikologis, dan berkembang atas dasar proses belajar

yang berbeda pula (Suprihanto dkk, 2003).

Untuk dapat memotivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam

wisatawan dan pariwisata, karena motivasi merupakan trigger dari proses

perjalanan wisata, walaupun motivasi ini sering tidak disadari oleh wisatawan itu

sendiri (Sharpley, 1994: Wahab, 1997) dalam Pitana dan Gayatri (2005 :58).

Analisis mengenai motivasi semakin penting jika dikaitkan dengan pariwisata

karena perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai motivasi.

Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan wisata dimotivasi oleh

beberapa haldari berbagai motivasiyang mendorong perjalanan,(McIntosh, 1980

dan Murphy, 1985.cf.) Sharpley dalam Pitana dan Gayatri,( 2005 : 58) sebagai

berikut:
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1. Physical or physiological motivation (motivasi yang bersifat fisik atau

fisiologis), antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi

dalam kegiatan olah raga, bersantai, dan sebagainya.

2. Cultural motivation (motivasi budaya), yaitu keinginan untuk mengetahui

budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Termasuk juga ketertarikan

akan berbagai objek tinggalan budaya (monumen bersejarah)

3. Social motivation atau interpersonal motivation (motivasi yang bersifat

sosial), seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, ziarah,

pelarian dari situasi yang membosankan, dan sebagainya.

4. Fantasy motivation (motivasi karena fantasi), fantasi bahwa di daerah lain

seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan, dan

ego-enhancement yang memberikan kepuasan psikologis.

2.2.4 Tinjauan Tentang Event

Definisi Event menurut  Shone and Parry (2002), Event adalah fenomena

yang muncul dari kesempatan non rutin itu yang memiliki leisure, cultural,

personal atau sasaran dari organisasi di pisahkan dari aktivitas normal untuk

kehidupan sehari hari, dimana tujuannya adalah untuk memberikan penerangan,

merayakan,menghibur atau menantang pengalaman dari sebuah grup masyarakat.

Menurut Donal Getz (2007: 18)Event adalah sebuah kejadian pada tempat tertentu

dan waktu dari peristiwa yang berharga atau special.Event berdasarkan pengertian

memiliki awal dan akhir.Hal itu merupakan kejadian sementara yang

direncanakan.Program event atau jadwal event pada umumnya direncanakan
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secara detail dan dipublikasikan terlebih dahulu.Rencana event biasanya mengacu

pada tempat-tempat tertentu meskipun ruangnya hanya fasilitas khusus, ruang

terbuka yang luas atau banyak lokasi.Keneddy menjelaskan bahwa event dalam

arti sempit, sebagai pameran, pertunjukkan, atau festival dengan persyaratan ada

penyelenggara, peserta, dan pengunjung.Sedangkan dalam arti luas event diartikan

sebagai sebuah organisasi yang mendatangkan sejumlah orang ke suatu tempat

untuk memperoleh suatu iinformasi atau pengalaman penting serta tujuan lainnya

yang diharapkan oleh para penyelenggara event (Keneddy, 2009: 3).

Beatrix (2010:24-25) menjelaskan mengenai hal yang perlu diperhatikan

dalam menyelenggarakan event diantaranya:

1. Latarbelakang penyelenggaraan event dan tujuannya untuk dapat

mengklasifikasikan sponsor yang diikutsertakan agar tidak melenceng dari

tujuan yang telah ditentukan.

2. Tema acara yang dipilih lebih baik yang pendek dan langsung menjadi topik

permasalahan atau suatu hal yang dapat menarik dengan menyesuaikan pasar

atau sasaran peserta.

3. Waktu penyelenggaraan yang tepat akan membuat event yang dilaksanakan

berjalan sukses.

4. Tempat penyelenggaraan event mencakup terjangkau atau tidaknya tempat

(jauh-dekat, dikenal-tidak dikenal) agar parapeserta berkeinginan untuk hadir.

5. Kemasan acara, mencakup prediksi harga jual tiket, susunan acara,serta

pengisi acara harus sesuai dengan tema dan target pesertayang dituju.Lebih
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baik mencari pengisi acara yang sudah dikenal oleh target peserta, agar dapat

menarik peserta untuk hadir.

Menurut Any Noor (2013: 8) Event didefinisikan sebagai suatu kegiatan

yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup

manusia  baik secara individu atau kelompok yang terikat secara adat, budaya,

tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan

lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Menurut Any

Noor (2013:14) Event memiliki beberapa karakteristik karena setiap

penyelenggaraan event harus memiliki ciri tersendiri. Bagaimanapun karakteristik

Eventsamadengan pelayanan yang diberikan oleh industri pelayanan lainnya.

Karakteristik tersebut adalah

1. Keunikan

Kunci utama suksenya sebuah event adalah pengembangan ide.Jika organizer

dapat merealisasikan ide sesuai dengan keunikan tersendiri karena inti dari

penyelenggaraan event adalah harus unik.

2. Perishability

Setiap eventyang diselenggarakan tidak akan pernah sama. Apabila event

yang diselenggarakan memiliki keunikan yang khas.tentunya tidak dapat

diulangi lagi persis sama seperti event sebelumnya.Perishability juga

berhubungan dengan penggunaan fasilitas untuk penyelenggaraan event.

3. Intangibility

Setelah menghadiri event yang tertinggal dibenak pengunjung adalah

pengalaman yang mereka dapatkan dari penyelenggaraan event.Bagi
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penyelenggara hal ini merupakan tantangan untuk mengubah bentuk

pelayanan intangible menjadi sesuatu yang berwujud, sehingga sekecil apapun

wujud yang digunakan dalam event mampu mengubah persepsi pengunjung.

Hal tersebut merupakan proses perubahan intangible menjadi tangible dan

itulah yang akan diingat oleh pengunjung event.

4. Suasana dan pelayanan

Suasana merupakan karakteristik yang pentingpada saat berlangsungnya

event.Event diselenggarakandengan suasana yang tepat akan menghasilkan

sukses besar, tetapi sebaliknya kegagalan event dihasilkan karena suasana

yang tidak tepat. Meskipun suasana yang dibangun telah sesuai dengan tema

yang diharapkan, acara telah disusun dan diselenggarakan sempurna, tetapi

akan menjadi pengalaman yang tidak menarik karena undangan memiliki

suasana hati yang tidak baik saat itu.

5. Interaksi personal

Interaksi personal dari pengunjung merupakan kunci sukses penyelenggaraan

event.Misalnya pada penyelenggaraan sport event.Penonton tidak hanya duduk

menonton pertandingan saja, tetapi juga menciptakan suasana menjadi lebih

hidup.Penonton dapat berinteraksi dengan penonton lainnya atau staf

pengelola sehingga penonton akan merasa sebagai bagian dari acara tersebut.

Menurut Any Noor (2013:9) Berdasarkan konsep dan definisi yang sudah

dikembangkan maka event terbagi menjadi empat kategori atau unsur yaitu
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1. Leisure Event

Leisure event berkembang banyak berdasarkan pada kegiatan keolahragaan.

Kegiatan yang sama memiliki unsur pertandingan didalamnya dan

mendatangkan banyak pengunjung pada event tersebut. Berkembangnya

kegiatan leisure event karena perkembangan teknologi telah memberikan

warna baru pada setiap event yang diselenggarakan.Misalnya pada setiap

empat tahun penyelenggaraan olimpiade.

2. Personal Event

Personal Event merupakan kategori lain yang membentuk special event. Yang

termasuk dalam personal event adalah segala bentuk kegiatan yang ada

didalamnya terlibat anggota keluarga atau teman, banyak aspek kehidupan

masa kini telah mengubah bentuk asli kegiatan personal event, misalnya pesta

ulang tahun, pesta pernikahan, dan juga perayaan-perayaan pribadi lainnya.

3. Cultural Event

Cultural event menjadi kategori yang membangun special event, budaya selalu

identik dengan upacara adat, dan tradisi memiliki nilai sosial yang tinggi

dalam tatanan masyarakat sehingga penyelenggaraannya saat ini sangat

penting.

4. Organizational Event

Organizational Event merupakan kegiatan besar pada setiap organisasi.Bentuk

event yang diselenggarakan tentunya disesuaikan dengan tujuan

organisasi.Misalnya konferensi yang diselenggarakan oleh organisasi partai

politik.
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Menurut Any Noor (2013 :19) Event diselenggarakan tentunya melibatkan

orang-orang yang terkait didalamnya baik penyelenggara, peserta ataupun

pengunjung. Besar kecil suatu event biasanya memiliki format penyelenggaraan

yang cenderung sama. Events yang dikategorikan berdasarkan ukuran besarnya

dibagi menjadi tiga yaitu mega events, hallmark event, dan major event.Event

yang dikategorikan berdasarkan tujuan dan kegunannya atau berdasarkan

penyelenggaraanya biasanya berupa event public, event seni, festival, event

pariwisata dan event bisnis.

Dari beberapa pernyataan para ahli dapat disimpulkan bahwa event adalah

suatu kegiatan mengenai penyelenggaraan event mulai dari penyusunan program,

bentuk kegiatan, pengisi acara dan tema. Masing – masing kegiatan event

memiliki karakteristik yang berbeda – beda yaitu mengenai keunikan,

perishability, intangibility, suasana, pelayanan, dan interaksi personal.


