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SUMMARY 

The role of consumers is very significant for the busineGS in gaining their purpose. The 
evident has proved that how the best of goods and services depend on the consumer's 
awareness. That's why the rationa! reason of producing of goods and servic~ are the existence of 
consumer's needs. The business have tried to afford the huge amount of promotion in order to 
encourage the buy;ng dedsion of consumers. Unfortunatp.ly, the hard of competition 
circumstance has, pushed the business into reality that promotion is just not sufficient. Now on, 
the concerning of cor.sumer's image has been discussing because of the rnormow; contribution to 
the increasing of the selling amount. 

The purpose of the research is (1) to examine and analyze the influence of attribute of 
natural tourism object on consumer's image and the decision in visiting; (2) to examine and 
unalyze the influence.' of promotion on conswumer's image and the cOfi3umer's decision in 
visiting; (3) to examine and analyze the influence of individual characteristics on consumer's 
image and the consumer's decision in visiting; (4) to examine and analyze the influence of 
consumer's image on consumer's decision in visiting; (5) to examine and analyze the difference 
attribute of natural tourism object, promotion, individual characteri:stic, consumer's image and 
the com;umer's decision in visiting at 4 various groups attractiorul of natural tourism object in 
Malang East Java. 

Based on the rank of explanation, this research is classified as descriptive correlation 
research that is describing the various phenomenon which has been occurrEd and made a 
correlation among variables. The population is national tourist who are visiting in weekend at 17 
natural tourism object in Malang East Java, which are infinity population. The sample were 
acquired at Sunday in September 2005. Ouuacteristics of consumers are 15 years old of age 
minimum; making u pleasure as main purpose; and in the role ,Hi desidon makers. Sampling 
method is by multistage sampling which consisted of proporsioned purposive sampling and 
accidental sampling, Through purposive sampling has acquired 10 natural tourism object in 
Malang East Java that spread in 4 attractions that is beach, water, mountain and flora/fauna. By 
accidental sampling has been obtained 200 national tourists as respondents, 200 questionnairs 
considered to analY7e. Data analyze L<; applied by descriptive and inferential statistics. 
Descriptive analyze is done by percentage and inferential analyze is done by SEM (Stuctmal 
Equation Modelling) through AMOS Software 4.01 verse and ANOVA . 

The analyze has indicated that (1) there is positive and Significant influence between 
attribute of natural tourism object on consumer's image and consumer's decision in visiting; (2) 
there is not influence of promotion on consumer's image and the consumer's decidon in visiting; 
(3) there is positive and significant influence between individual characteristics on consumer's 
image and the consumer's decision in vi"iting; (4) there is positive and significant influence 
between consumer's image on the consumer's decision in visiting; (5) there is Significant 
difference of attribute of natural tourism object, promotion and the consumer's dec.ision in 
visiting at 4 various groups attractions of natural tourism object in Malang East Java. 

The research contributions consist of theoritical and empirical contributions. Theoritical 
contribution is relateu to consumers behaviors model at natural tourism object in East Java. The 
resei1rcil outcomes hilve indicated that the role of consumer's image is a mediator that is 
empowering the relationship between attribute and individual characteristic on the consumer's 
decision in visiting. Empirical contribution is related to marketing strategic of natural tourism 
object in Malang East Java. The research outcomes have indicated that in making decision of 
visiting, market segment more like attribute that promotion. The reason is the object attribute is 
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realistic thing than promotion, but the promotion is still needed to encourage the visiting :)f 

tourist. Manageml\ Implication of the research Is the need of continuing promotion through 
incouraging various emprovement, so the role of promotion could perform the positive 
consumer's linage that will impact on increasing of the visiting tourist. The limitation of research 
is on the object and the research sample which only coverage ['.atural tourisrr. object and national 
tourist as sample. The research suggest that the next research could be cultural and spesific 
interest places. Sample research could be added to overseas tourisls. 

Keywords: Attribute of Natural Tourism Object, promosi, individual characteristic, consumer's 
image and the consumer's decision in visiting. 
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RINGKASAN
 

Dalam mencapai tujuannya, setiap perusahi:mn tidak bisa lepas dari peran serta 
konsumen. Hal ini ciibuktikan oleh adanya suatu kenyataan bahwa sebaik apapun kualitas suatu 
barang atau jasa yang dihasilkan perusaha<ln, tidak akan ada artinya bila tidak diminati oleh 
konsumen. Oleh sebab itu, dasar pemikiran yang digunakan oleh perusahaan dalam 

memproduksi barang <ltau josa odolah adanyo kebutuhan konsumen. Bahkon untuk 

mempengaruhi konsl1men agar membeli barang atau jasa yang dihusilkan atau dijua1, 
perusahaan rela mengeluarkan biaya besar untuk promosi. Namun demikian, seiring dengan 
meningkatnya persaingan, upaya promosi :;aja temyata tidak cukup. Saat ini kaJian tentang 
image konsumen sedang banyak dibicarakan orang karena berkontribusi besar dalam 
meningkatkan jumlah penjualan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji dan menganalis pengaruh atribut obyek 

wisata alam terhodap image konswnen dan pengambilan keputus<ln berkunjung, (2) menguji 
dan menganalisis pengaruh promosi obyek wisata alarn terhadap image konsumen dan 

pengambilan keputusan berkunjung, (3) menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik 
individu terhadap image konsumen dan pengambilan keputusan berkunjung, (4) menguji dan 

menganalisis pengaruh image konsumen terhadap -pengambilan keputusan berkunjung, (5) 

menguji perbedaan atribut obyek wisata alam, promosi, karakleristik individu, image konsumen 

dan pengambHan keputusan berkunjung pada berbagai kelompok atraksi obyek wisata alam di 
K<lw<lsan Malong Raya Jaw2 Timur. 

Menurut tingkat eksplanasinya penelitian initermasuk dalam penelitian deskeiptif 
korelasional, karena selain mendeskripsikan berbi'\gai fenomena yang sudah terjadi, penelithn ini 
juga bermaksud menghubungkan antar variabel yang diamati. Populasi dalam penelitian ini 

adalah wisatawan nusantara yang berkunjung ke 17 obyek wisata alam di Kawasan Malang Raya 

Jawa Timur, yang jum1ahnya tak terhingga. Sampel penelitian adalah wisatawan nusanlara yang 
berkunjung ke 10 0byek wisata a1am di Kawasan Malang l{aya Jawa Timur pada hari Minggu 
selama bulan Seplember 2007, dengan lujuan bersenang-senang, berperan sebagai peng<lmbil 
keputusan berkunjung dan berusia minimal 15 tahun. Metode pengambilan sampel dilakuk~n 

dengan multistage sampling yang terdiri dari proporsionate purposive sampling dan accidental 
sampling. Dengan proporsionate purposive sampling diperoleh 16 obyek wisatCl alarn yang tersebar 
dalam 4 atraksi yaitu -pantai, tirta, -pegunungan dan flora/fauna. Dengan accidental sampting 
diperoleh 200 orang wisatawan nusantara sebagai responden. Ana1isis data menggunakan 
statistik deskriptif dan inferensiaL Analisis deskriptif dilakukan dengan SEM (Structural Equation 
Modelling) dengan soflware AMOS versi 4.01 dan ANOVA. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh positip dan signifikan antara atribut 

obyek wisata alam terhadap image konsumen dan pengambilan keputusan berkunjung. (2) tidak 

ada pengaruh antara pramosi obyek wisata alam terhadap image konsumen dan pengambiJan 
keputusan berkunjung. (3) ada pengaruh positip dan 5ignifikan antara karakteristik individu 
terhadap image konsumen dan pengambilan keputusan bcrkunjung. (4) ada pengaruh positip 
dan signifikan antara image konsumen terhadap pengarnbilan keputusan berkunjung. (5) ada 
perbedaan yang signifikan atribut obyek wisata alam, promosi dan pengambilan keputusan 
berkunjung pada 4 kelompok atraksi obyek wisata alam di Kawasan Malang Raya Jawa Timur. 

Kontribusi hLlSil penelitian terdiri dLlri kontribusi leorilis dan empiris. Konlribusi 
teoriotis berkaitan dengan pengembangan model perilaku konsumen dan strategi pemasaran. 

Temuan pene1itian menunjukkan bahwa pera:l image konsumcn adalah sehagai mediator yang 

memperkuat hubungan antara atribut den promosi obyek wisata a1am dengan pengambilan 
keputusan berkunjung. Strategi pemasam obyek wbata biS':! dilakuki'\n den3an metode pull and 
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push. Kontribusi empms berkaitan dengan pengembangan hasil penelitian sebelumnya dan 
penerapan strategi pemasaran obyek wisata alam di Kawasan Malang Raya Jawa Timur. Temuan 
penelitian menunjukkan bahwa segmen pasar lebih menyukai atribut daripdda promosi. Karena 
atribut obyek wisata alam lebih mencerminkan re31itas daripada promosi. Namun bukan berarti 
bahwa promosi tidak perlu dilaksanakan, sebab tujuan promosi bukan hanya wltuk membujuk 
konsumen, tetapi juga menginformasikan dan mengingatkan. Tmplikasi manajeTial daTi hasil 
penelitiCln ini adalah lerus melaksanakan promosi de.'1.gan mengupayakan bebera?a perbaikan, 
sehingga peran promosi obyek wisata alam di Kawasan Malang Raya Jawa Timur dapat 
membentuk image positip konsumen yang berdarnpak terhadap meningkatnya jumlah 
wisatawan yang berkunjung. Keterbatasan penelitian terletak pada obyek dan sampel penelitian, 
yaitu hanya meliputi obyek wisata 31am dengan sampel wisatawan nusantara. Saran untuk 
penelitian mendatang adalah memperluas obyek penelitian yaitu me1iputi obyek wisata alam, 
budaya dan minat khusus. Sampel penelitian bisa diperluas dengan menambahkan wisatawan 
mancanegara. 

Kata kunci: Atribut Obyek Wisata Alam, Promosi, Karakteristik lndividu, Image Konsumen, 
Pengambilan Keputusan Berkunjung 
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BARI
 

PENDAHULUAN
 

A. Latar Belakang 

Pariwisata adalah salah satu sektor yang menjanjikan pendapatan tinggi bagi 

pemerintah daerah. Apalagi dellgan diberlakukannya Undang-wldang Otonomi 

DacIah, maka pcmcrinlah dacrah IUcmiliki hak pcnuh unluk mcngclola sumbcr dayu 

dengan segala assetnya untuk. kepentingan pembangunan daerah. Bisnis pariwisata 

tercermin pada Undang-undang No. 9 lahlUl 1990 tentang Kepariwisataan yang 

menyatakan bahwa usaha panWlsata adalah kegiatan yang bertujuan 

menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, 

sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Khusus tentang 

obyek wisata dapat dibedakan atas (l) obyek wisat~ alam, (2) obyek wisata budaya 

dan (3) obyek wisata minat khusus. Pellelitiall Lni berfokus pada obyck wisata alatn. 

Kajian teoritis yang dikemukakan Assael (1992); Kotler (2000); Engel 

(1995); Hawkins (1995); menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa adalah konsumen individu, 

lingklUlgan dan penerapan strategi pemasaran. Selanjutnya Goodall (1991) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa pilihan konsumen terhadap obyek wisata 

dipengaruhi oIeh faktor (1) kebutuhan (2) motivasi (3) preferensi dan (4) tujuan 

berwisata. Walaupun model pengambilan keputusan tersebut beralasan dan rasional, 

uamun Swarbrooke & Horner (1999) memberikan kritik bahwa (1) hasil penelitian 

tersebut lidak menggambarkan perilaku wisatawan se~ara alami, (2) Peneliti 

menganggap bahwa wisatawan adalah kelompok yang homogen, padahal 

kenyataannya tidak dcmikian (3) Peneliti bemsumsi bahwa proses pengambilan 

keputusan t-erwisata tersebut berlangs\mg sangat bebas, padaha1 kenyataarmya tidak 

demikian. 

Berikutnya kajian empiris Friedgen (1984); Gartner (1986); Gartner & Hunt 

(1989); Choon (1990) dan Ahmed (1999) menunjukkan bahwa image konsumen 

mempengaruhi proses pembuatan keputusan wisatawan ketika mereka 

mempertimbangkan pUihan tujuan wisata yang akan dikwljungi. Capriotti (1999) 

menyatakan bahwa lmage adalah kondisi mental seseorang terhadap suatu obyek 

nyata. Bennet (1995) menyatakan bahwa image adalah persepsi konsumen terhadap 



produk, institusi, merek perusahaan atau orang yang sesuai atau tidak sesuai dengan 

kenyataan. Image dipertimbangkan karena berhubungan dengan pesaing (Wind, 

1985). Ada 2 faktor pembentuk image yaitu (1) o1ganic dan (2) induced (Gunn, 

1988). Organic image dibentuk oleh 'llIDber yang tidak berhubungan dengan 

pemasaran daerah wisata. Sedangkan induced image dibentuk oleh organisasi 

pemasaral1 daerah wisata. Pengelompokan yang lain menyatakan image dibedakan 

atas (1) projected image dan (2) perceived image (Ashworth 1991; Baloglu & Uysa1 

1996). Projected image didefinisikan sebagai faktor "putf' dalam proses 

pengambilan keputusan memilih tujuan wisata. Pelaku utama dalam membangun 

projected image ada1ah kantor pariwisata, operator tour dan agen travel (Kotler et al. 

1993; Middbton 1994; Prichard 1998). Lawannya pull yaitu ''push'' yang 

dipcrtimbangkan scbagai variabe1 socio-psycholobrica1 yang mempengaruhi 

wisatawan secara umum dan tidak berwujud (Baloglu 1996; Lubbe 1998). 

Berdasarkan beberapa basil penelitian di atas menunjukkan bahwa image konsumen 

sangat berperan dalam pengambilan keputusan berkunjung ke obyek wisata. 

Image yang positip dapat dikembangkan dari advertensi yang unik dengan 

berbagai macam daya tanlc wisata. Dengan demikian promosi berperan penting 

dalaru mt:.mbangun image dan mengevaluasi image. Hal ini sesuai ciengan pernyataan 

Gartner & Hunt (1987) dalam kajian empirisnya menyimpulkan bahwa advertensi 

(iklan) adalah salah satu media promosi yang paling penting untuk memperbaiki 

image. Selanjutnya Perry et at. (1996) menyatakan bahwa Canada sebagai tujuan 

wisata masyarakat Israel mengalami perubahan image sebagai hasil dan advertensi .. 

Andreassen & I...indestad (1998) dalam Palacio et at. (2002) memverifikasi bahwa 

corp.orate image mempunyai pengaruh kuat terhadap kepuasan konswnen, 

khususnya bila kon~umen memiliki sedikit pengetahuan tentang barang atau jasa 

yang akan digunakan. Salah satu saran yang dikemukakan Palacio (2002) untuk 

peneliti mendatang adalah agar memasukkan variabel karakteri~tik individu yang 

meliputi gaya hidup, motivasi dan kepnbadian. Perry et al. (1976) menunjukkan 

bahwa Canada sebagai tujuan wisata masyarakat Israel mengalami perubahan image 

sebagai hasil dari advertensi. Image yang positip dapat dikembangkan melalui 

advertensi yang unik yang dikembangkan dari berbagai macarn daya tarik (atraksi 

wisata). 
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Penelitian ini bemIaksud melanjutkan hasil penelitian terdahulu tersebut 

dengan menguji dan menganalisis pengaruh faktor atraksi obyek wisata alam, 

promosi dan karakteristik individu terhadap pembentukan image konsumen dan 

pengambilan keputusan berkunjW1g, kajian empiris pada obyek wisata alam di 

kawasan Malang Raya Propinsi Jawa Timur. Analisis data dilakukan dengan SEM 

(Structural f;quation Modelling) yaitu sebuah teknik anal isis data dengan pcndckatan 

tenntegrasl antara analisis faktor, model struktural dan analisis path. Sedangkan 

perangkat lunak yang digunakan adalah AMOS Rei. 4.01. 

Kawasan Malang Raya terdiri dari 3 daerah tingkat II yaitu kota Malang, 

kabupatcn Malang dan kota Batu. Ketiga dati II tersebut dikenal oleh masyarakat 

Jawa Timur sebagai kota wisata terutama wisata alamnya, seperti wisata air terjw1, 

wisata panlai, waduk dan gunung. Jumlah obyek wisata alam di kawasan Malang 

Raya ada 17 buah ya.'g terbagi dalam 4 kelQmpok. Secara nnei nama-nama 

kelompok dan obyek wisata alam tersebut adaJah sebagai benkut : 

Tabell. Daftar Nama Obyek Wisata Alam di Kawasan Malang lbya, Jatim 

Pantai1. 

2. Tirta 

3. Gunung 

4. Flora 

1.1. Pantai Balekambang 
1.2. Pantai Ngliyep 
1.3. Pamai Sendang Biru 
1.4. Pantai Tamban 

2.1. Air teIjun Cuban Rondo 
2.2. Air teIjWl Cuban Pelangi 
2.3. Air teIjun Cuban Glotak 
2.4. Air TeIjun Cuban TallU1 
2.5. Waduk Selorejo 
2.6. Waduk Lahor 
2.7. Waduk Sutami 
2.8. Wisata air hangat Cangar 

3.1. Gunung Dromo 
3.2. Gunung AIjuno 
3.3. Gunung Pandennan 

4.1. Kebun Teh Wonosari 
4.2. Pulau Sempu 

Sumber: Oispar Jawa Timur, 2005 

Kabupaten Malang 
Kabupaten Malang 
Kabupalen Malang 
Kabupaten Malang 

Kota Batu 
Kabupaten Malang 
Kota Malang 
Kota Batu 
Kabupaten Malang 
Kabupaten Malang 
Kabupaten Malang 
Kota Batu 

Kabupaten MaJang 
Kota Batu 
Kota Batu 

Kabupaten Malang 
Kabupaten MalaTIJ~ 
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Pada setiap hari Minggu atau libur, banyak. wisatawan baik nusantara rnaupun 

manca negara yang berkunjW1g ke obyek wisata di kawasan Malang Raya. Apalagi 

didukW1g dengan kondisi topografinya yang berbentuk pegunWlgan dengan udara 

yang sejuk, segar dan bebas po1usi. Di samping itu kawasan Malang Raya juga 

dikenal akan produk khasnya seperti buah apel, aneka kripik misalr.ya kripik tempe, 

kripik nangka, kripik tela gunung kawi, dan sebagainya. Namun demikian 

peuyebamu jumlah wisalawan tcrscbllt tidak mcrata, ada obyck wis3tn alum yang 

pada setiap hari minggu atau libur sangat ramai dikunjW1gi wisatawan tetapi ada juga 

yang kurang diminati wisatawan. Sehingga permasalahan umum dalarn penelitian ini 

adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung kc obyek 

wisata alam di kawasan Malang Raya Jawa Timw-. Apakah karena tertf.rik kepada 

promosinya, atraksi wisatanya atau karena faktor lain. Sementara itu dengan situasi 

ekonorni yang semakin sulit ini, temyQta masih bfulyak wisatawan yang berkunjung 

ke obyek wisata alarn di Kawasan Malang Raya, Jawa Timur. Hal ini menW1jukkan 

ballwa berwisata adalah merupakan suatu kebutuhan yang hams dipenuhi rnasyarakat 

untuk menghindarkan diri dari situasi kebosanan, kejenuhan atau rutinitas dalam 

kehidupan sehari-hari. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris sebagaimana diuraikan oi atas rnaka 

maka masalah dalarn penelitiau ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.	 Apakah atraksi obyek wisata a1am berpengaruh tcrhadap image konsumen dan 

pengarnbilan keputusan berkunjung? 

2.	 Apakah promosi obyek wisata alam berpengaruh terhadap image konswnen dan 

pengarnbilan keputusan berkunjung? 

3.	 Apakah karakteristik individu berpengaruh terhadap lInage konsumen dan 

pengarnbilan keputusan berkunjung? 

4.	 Apakah image konsumen berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

berkunj'.mg? 

5.	 Apakah ada perbedaan image konsumen dan pengambilan keputusan herkunjung 

pada berbagai kelompok obyek wisata alam d.i kawasan Malang Raya? 
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan model konseptual yang telah dibangun melalui kajian teoritik 

maupun empirik, maka hipotesis dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: 

1.	 Ada pengaruh yang signifikan antara atraksi obyek wisata alam terhadap image 

konsumen dan pengambilan keputusan berkwljung . 

2.	 Ada pengaruh yang signifikan antara promosi obyek wisata alam terhadap image 

konsumcn dan pengambilan keputusan berkunjung. 

3.	 Ada pengaruh yang signiflkan antara karakteristik. individu terhadap lInage 

konsumen dan pengambilan keputusan berkunjung. 

4.	 Ada pengaruh yang signifikan antara image konsumen dan pengambilan 

keputusan berkoojoog. 

5.	 Ada perbcdaan image konsunll:n dan pl..'ugwnbilan kepulusan berkunjung pada 

berbagai kelompok obyek wisata alam di Kawasan M\llang Ray" Jawa Timur. 

Dalam pembahasan selanjutnya, kelima hipotesis tersebut dapat dirinci lagi 

menjadi 9 hipotesis yang tercennin pada garis penghubung yang terdapat pada 

rancangan pellelitian. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi 2 variabel yaitu variabel 

laten (latent variable) dan variabel manifes (man({est variahle). Pengukuran variabel 

laten dilakukan dengan mempergunakan variabel manifesny& atau indikator

indikatornya. Pada penelitian ini, ukuran yang digunakan untuk melihat keberadaan 

variabel adalah didasarkan pada instrumen pengukuran yang telah dlkembangkan 

oleh para peneliti sebelumnya. Selengkapnya jabaran variabel pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel2. Jabaran Variabel Penelitian 

~i;<:,~:>~!(;t,~:,;:,::::':' ':: "i: -,:,;,'.,.:,.;;~{> ,:,>'~ 
Atraksi Obyek Wisata Alam 
(Xl) 

XU. Atraksi alam (pemandangan, iklim) 
X1.2. Atraksi bangunan (fasilitas musholla, kamar 

mandi, penginapan) 
XI.3. Atraksi obyek wisata (taman dan produk 

kenan~an) 

XIA. Atraksi budaya (hiburan band, tarian daerah, dll) 

Promosi Obyek Wisata Alam 
(X2) 

X2.1. Iklan 
X2.2. Publikasi 
X2.3. Word ofmoulh 

Karakteristik Indivjdu 
(X3) 

X3.1. Kondisi ekonoml 
X3.2. Motivasi 
X3.3. Gayahidup 
X3.4. Pengalaman masa lalu 

Image Konsu-'llen 
(X4) 

X4.1. Tenang dan nyaman 
X4.2. Menyenan~kan 

X4.3. Sejuk dan segar 

Pengambilan Keputusan 
Berkunjung 
(X4) 

X5.1. Pengenalan kebutuhan 
X5.2. Mencari informasi 
X5.3. Seleksi alternatif 
X5.4. Keputusan berkuniung 
X5.5. Evaluasi pasca pembelian 

F. Defmisi Operasional 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap arti Mil makna variabel 

peneiitian, berikut dikemukakan definisi operasional tentang masing-masing variabel 

penelitian. Definisi ini diambilkan dari kajian teon dan hasil p~nelitian sebelumnya 

yang telah diadaptasikan dengan obyek penelitian yang sedang dikaji saat ini. 

I.	 Atraksi obyek wisata alam yaitu komponen belWUjud dan tidak berwujud yang 

dimiliki obyek wisata alam untuk menarik perhatian wisatawan, sekaligus 

sebagai wahana keunggulan bersaing. Variabel atraksi obyek wisata alam ini 

mengadopsi instrumen pengukuran yang digunakan oleh Middeton (1998) yang 

terdiri dari 4 dimensi yaitu atraksi alam, atraksi bangunan, atraksi abyek wisata 

dan atraksi budaya. 

2. Promosi adalah sarana komunikasi antara pengelola obyek wisata dengan 

konsumen dan bertujuan untuk mempengamhi konsumen agar bersedia 
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berkunjung. Variabel promosi ini mengadopsi instrumen pengukuran yang 

digunakan oleh Perry et al. 1976~ Gwm 1989; Gartner 1996, yang terdiri dari 3 

dimensi yaitu advertensi (iklan), publikasi, word ofmoulh. 

3.	 Karakteristik individu yaitu sifat-sifat wisatawan yang berhubungan dengan 

kondisi psychoraphic yang dimilikinya. Variabel ini mengadopsi instrumen 

pengukuran yang dipcrgunakan olch Assacl (1992) yang lcrdiri dari 4 dimensi 

yailu kondisi ckonomi, motivasi, gaya hidup dan pcngalaman masa lalu. 

4.	 Image konsumen adalah persepsi subyektif wisatawan terhadap alternatif yang 

akan diseleksi atau dievaluasi. VariabeI image konsumen ini mengadopsi 

instrumen pengukuran yang diguaakan oleh Pclacio el at. (2002), yang terdiri 

dari 3 dimensi yaitu tenang dan nyaman, menyenangkan, sejuk. 

5.	 Pengambilan keputusan berkunjung yaitu tindakan wisatawan untuk 

mengunjungi obyek wisata a1am di kawasan Malang Raya Jawa Timur. Variabel 

ini mengadopsi instrumen pengukuran yang yang dipergunakan oleh Hawkins, 

1998; Engel et al., 1995~ Assael, 1992~ Kotler, 2000~ yang terdiri dari 5 dimensi 

yaitu kesadaran adanya kebutuhan, pencarian infonnasi, evaluasi altematif, 

keputusan pembelian dan evaluasi pasca pembelian. 

f.	 Konsumen adalah wisatawan nusantara yang berkunjung ke obyek wisata alam di 

Kawasan Malang Raya lawn Timur dengan tujuan bersenang-scnang (rekreasi) 

dan bukan untuk t'Jjuan bisnis. Wisatawan ini memiliki keterlibatan sebagai 

pengambil keputusan dan berusia minimal 15 tahun (Andreu el at., 2000). 
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