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ABSTRAK 
 

 
Tularso, Heri. 2010.Analisis Harapan-harapan Penentu Kepuasan Pengunjung 
Taman Margasatwa Semarang. Skripsi, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. S. Martono, M.Si, 
Pembimbing II : Sri Wartini, SE, MM 
 

Kata Kunci : Harapan-harapan Penentu Kepuasan, Taman Margasatwa 
       Aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang semakin kompleks mendorong seseorang 
memerlukan wisata untuk menghilangkan kepenatan dan kebosanan. Secara umum 
berwisata adalah mengunjungi suatu obyek yang memiliki daya tarik tersendiri untuk 
dikunjungi. Taman Margasatwa Semarang  merupakan salah satu tempat wisata di Ibu 
Kota Jawa Tengan yang menyajikan wisata edukasi berupa pengenalan berbagai jenis 
dan ragam satwa. Kepuasan merupakan harapan  pengunjung  dan pengelola Taman 
Margasatwa Semarang. Kepuasan pengunjung akan berdampak positif pada jumlah 
pengunjung. Kepuasan juga akan mendorong pengunjung untuk berkunjung kembali 
serta promosi secara tidak langsung. Masalah yang ingin diungkap adalah harapan-
harapan penentu kepuasan pengunjung Taman Margasatwa Semarang. Dan tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis harapan-harapan 
penentu kepuasn pengunjung Taman Margasatwa Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung Taman Margasatwa 
Semarang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik accidental 
sampling dimana orang yang kita temui di lokasi dapat digunakan sebagai responden 
dalam penelitian. Ukuran sampel sesuai perhitungan ditetapkan sebanyak 115 
responden. Pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang disebar di lokasi 
Taman Margasatwa Semarang. Analisis data yang digunakan adalah dengan uji 
distribusi frekuensi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bukti fisik (tangible) ditanggapi oleh 
responden ragu-ragu, kehandalan (reliabillity) ditanggapi oleh responden tidak sesuai 
dengan harapan. Ketanggapan (responsiveness) ditanggapi oleh responden sesuai 
dengan harapan.  jaminan dan keamanan (assurance) ditanggapi responden sesuai 
dengan harapan. Empati (emphaty) ditanggapi responden tidak sesuai dengan harapan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masukan 
bagi pihak pengelola Taman Margasatwa Semarang seperti: perlunya penataan serta 
perombakan berbagai fasilitas fisik seperti: penambahan taman sebagi tempat 
beristirahat, penambahan jumlah koleksi satwa, penambahan pohon sebagai peneduh , 
perombakan fasilitas ibadah agar menampung lebih banyak lagi jamaah, penambahan 
jumlah toilet, pemberian peneduh di tempat parkir, penempatan petugas di pos-pos 
satwa, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan seminar, 
pemberian batas kandang satwa ular dan peningkatan promosi melalui media cetak 
maupun elektronik. Penelitian selanjunya diharapkan cakupannya lebih luas lagi. 

 

 



 

viii 

DAFTAR ISI 
 

Halaman  

JUDUL .....................................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN................................................................  iii 

PERNYATAAN .......................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................................  v 

KATA PENGANTAR ..............................................................................  vi 

ABSTRAK ...............................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ....................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................  xiv 

BAB I   PENDAHULUAN.......................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah......................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..............................................................  8 

1.3 Tujuan Penelitian.................................................................  8  

1.4 Manfaat Penelitian.. ...........................................................  8 

BAB II LANDASAN TEORI .................................................................  10 

2.1 Perilaku Konsumen ............................................................  10 

2.2    Pemasaran Jasa ..................................................................  15 

   2.3  Kepuasan Pelanggan/ Konsumen .......................................  28 

   2.4   Keputusan Pembelian/ Berkunjung.......................................      35 

   2.5 Kerangka Berpikir................................................................. 39       

BAB III METODE PENELITIAN..............................................................      40 

3.1 Populasi dan Sampel.................................................................       40 

3.2 Variabel Penelitian................................................................. ...  44 

3.3 Sumber Data.............................................................................        48 

3.4 Metode Pengumpulan Data......................................................      49 

3.5   Uji Penelitian...........................................................................      50 



 

ix 

3.5   Metode Analisis Data..............................................................        53  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...........................        59  

4.1  Hasil Penelitian………………………………………………        59 

4.2 Pembahasan.............................................................................          73 

BAB V PENUTUP..................................................................................      82 

5.1 Simpulan.................................................................................         83  

5.2 Saran.......................................................................................         84 

5.3  DAFTAR PUSTAKA............................................................         86 

5.4 LAMPIRAN………………………………………………...         89 

 



 

x 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel Halaman 

1.1   Tabel Fasilitas Taman Margasatwa Semarng .....................................       4 

1.2   Data Pengunjung Taman Margasatwa Semarang ...............................       5 

3.1   Tabel kriteria Bukti fisik (tangible) ...................................................       56 

3.2   Tabel kriteria Kehandalan (reliabillity) ..............................................       56 

3.3   Tabel kriteria Ketanggapan (responsiveness) .....................................       57 

3.4   Tabel kriteria Jaminan (assurance) ....................................................       58 

3.5   Tabel kriteria Empati (emphaty)……………………………………...      58 

4.1   Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  .............................  60 

4.2   Karakteristik Responden Menurut Umur ...........................................  61 

4.3   Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan ............................  61 

4.4   Tanggapan responden Mengenai Alasan Berekreasi di TMS..............       63   

4.5  Tanggapan Responden Mengenai Minat dan Harapan, Lokasi, Akses         

Jalan, Bentuk Bangunan, Tempat Parkir, Jenis Satwa, Fungsi Papan  

Petunjuk, Fasilitas dan Keberadaan Petugas………………………...        64 

4. 6  Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Petugas, Pelayanan  dan 

Profesionalitas Petugas…………………………………………….         67 

4. 7  Tanggapan Responden Mengenai Kecepatan Petugas Melayani Ti-         

 ket, Kesigapan petugas, dan penyampaian informasi……………….       69 

4. 8  Tanggapan Responden Mengenai Komunikasi petugas dan jaminan 

keselamatan……………...................................................................        70 

4. 9   Tanggapan Responden Mengenai Interaksi Petugas,  Sikap  dan     

Keramahan Petugas dan Kepedulian Petugas………………………      72 

 

 

 



 

xi 

DAFTAR GAMBAR 
 
 

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir………………………………………..      37 



 

xii 

DAFTAR GAMBAR 
 
 

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir………………………………………..      37 



 

xiii 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Kuesioner Penelitian....................................................................... 89 

2.      Daftar Perhitungan Skor.................................................................       96 

3. Tabulasi Data Angket Penelitian................................................... 102 

4. Hasil Uji Validitas dan reliabilitas..................................................      106  

5. Tabel Frekuensi............................................................................... 109 

6.      Surat ijin penelitian.........................................................................       120 

  

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Perkembangan dan perubahan budaya saat ini mendorong berubahnya 

perilaku dan kebutuhan manusia. Salah satu perubahan tersebut terlihat pada 

perilaku manusia dalam berwisata. Dahulu wisata merupakan kebutuhan sekunder 

yang hanya dipenuhi setelah kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan 

terpenuhi, namun sekarang wisata seolah-olah telah sejajar dengan kebutuhan 

primer. Aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang semakin kompleks mendorong 

seseorang memerlukan wisata untuk menghilangkan kepenatan dan kebosanan. 

Hal ini menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan sektor pariwisata untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan rekreasi.   

       Secara umum berwisata adalah mengunjungi suatu tempat atau obyek yang 

memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Menurut Yoeti (1991: 109), 

pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang 

diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk 

berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tapi semata-

mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau 

untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Sedangkan menurut Suwantoro  

dalam Prasetyo (2009: 2) mengemukakan bahwa pariwisata adalah suatu proses 

kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat 
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tinggalnya. Macam wisata sangat banyak ragamnya, mulai dari wiasata bahari, 

wisata sejarah, wisata arkeologi, wisata budaya, wisata alam, wista edukasi dan 

masih banyak lainnya. Semua wisata tersebut memiliki keunikan sendiri–sendiri. 

Setiap tempat wisata berusaha menyajikan yang terbaik agar minat berkunjung di 

tempat wisata tersebut tinggi. 

       Banyak sekali penyedia jasa baik negeri maupun swasta khususnya sektor 

pariwisata menawarkan tempat wisata yang telah dipoles sedemikian rupa agar 

menarik minat berkunjung wisatawan. Selain sebagai tempat pariwista, potensi 

pariwisata juga merupakan aset pemasukan daerah.  Daerah pariwisata berbenah 

dan saling mempercantik aset yang dimiliki agar mampu bersaing dengan obyek 

wisata yang lainnya. Salah satu cara agar penjualan jasa suatu perusahaan lebih 

unggul dibandingkan dengan para pesaingnya adalah memberikan pelayanan yang 

berkualitas dan bermutu, yang memenuhi tingkat konsumen (Rangkuti, 2006: 17).  

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki wisata andalan, salah satunya 

adalah kota Semarang. Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah yang memiliki 

potensi pariwisata cukup baik untuk dikembangkan. Banyak jenis wisata menarik 

di kota Semarang. Mulai dari wisata budaya, wisata religi, wisata sejarah, dan 

masih banyak lagi. Jenis wisata tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan 

menjadi lebih baik dan diandalkan menjadi daya tarik turis untuk berkunjung di 

kota lumpia ini. 

Dari sekian banyak tempat wisata yang ditawarkan oleh kota Semarang, 

Taman Margasatwa Semarang (TMS) atau sering disebut Kebun Binatang 

(Bonbin) Semarang merupakan salah satu obyek wisata yang dapat dikunjungi. 
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Obyek wista milik Pemkot Semarang ini masuk dalam kategori wisata edukasi 

yaitu pengenalan berbagai jenis satwa. Di tempat ini, berbagai jenis hewan dari 

berbagai wilayah baik Indonesia maupun mancanegara yang jumlahnya mencapai 

250 ekor dari 40 jenis yang dapat dilihat serta diamati. Taman margasatwa 

Semarang mengalami beberapa kali perpindahan tempat. Pertama di Tegalwareng 

atau daerah Raden Saleh, namun karena lokasinya sempit kemudian pindah di 

Tinjomoyo, namun di Tinjomoyo juga pindah lagi lantaran tanahnya labil serta 

airnya sulit sehingga berpengaruh pada hewan–hewan yang ada di Tijomoyo. 

Selain itu akses jalan yang dianggap sulit juga di sebut sebagai pengaruh minat 

orang untuk mengunjunginya. Kini, Taman Margasatwa Semarang menempati 

lokasi di Wonosari Mangkang, meskipun letaknya di ujung kota Semarang namun 

lokasinya mudah di jangkau sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung.  

Perpindahan Taman margasatwa Semarang juga diikuti dengan perombakan 

berbagai macam sarana pendukung yang diharapkan dapat memuaskan 

pengunjung apabila berkunjung di Taman Margasatwa Semarang. Berikut ini 

adalah berbagai macam fasilaitas yang ditawarkan oleh pengelola Taman 

Margasatwa Semarang dalam memberikan usaha memberikan kepuasan bagi para 

pengunjung antara lain: 
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Tabel 1.1 

Fasilitas Taman Margasatwa Semarang 

Fasilitas pendukung Taman Margasatwa Semarang 

1. Penambahan jumlah satwa 

2. Kolam retensi atau danau 

buatan 

3. Becak air 

4. Perahu 

5. Atraksi Kuda 

6. Atraksi Gajah 

7. Kereta mobil 

8. Tempat Ibadah 

9. Cafetaria 

10. Mini Outbond 

- Flaying fox 

- Balok titian 

- Jaring laba-laba 

11. Shelter 

12. Aula yang dapat disewakan untuk 

berbagai event 

Sumber: Dokumen Taman Margasatwa Semarang. 
 

Penambahan serta perombakan fasilitas serta sarana penunjang secara besar-

besaran yang dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Semarang bertujuan 

agar menarik minat mengnjungi tempat ini serta menjadikan Taman Margasatwa 

Semarang sebagai tempat favorit berwisata. Selain itu dari segi harga, tiket yang 

ditetapkan oleh pihak pengelola sangat terjangkau. Untuk promosi, walaupun 

tidak gencar akan tetapi promosi tetap dilakukan yaitu melalui media surat kabar. 
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Tabel 1.2 

Data pengunjung Taman Margasatwa Semarang 

Tahun 
Jumlah Pengunjung 

(orang) 

2006 

2007 

2008 

29.874 

202.593 

162.365 

Sumber: Dokumen Taman Margasatwa Semarang. 

Data tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2007 ke 

tahun 2008. Ini tidak sebanding dengan harapan pihak pengelola Taman 

Margasatwa Semarang dengan fasilitas yang semuanya baru. Faktor kepuasan 

pengunjung menjadi perhatian yang cukup serius mengingat ketatnya persaingan 

pariwisata yang saling memberikan yang terbaik pada para wisatawan. 

Pengunjung datang untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh pengelola 

Taman Margasatwa Semarang, pengunjung datang dengan harapan-harapan yang 

ada dalam benak mereka baik dalam hal semua yang di inginkan ada pada tempat 

tersebut. Dengan terpenuhinya harapan-harapan tersebut maka munculah 

kepuasan konsumen. 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya ( Kotler, 1997: 

42). Diharapkan dengan berbagai macam sarana prasarana yang ada di Taman 

Margasatwa Semarang menjadikan konsumen merasa puas berkunjung di tempat 

wisata tersebut.  
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Kepuasan atau ketidakpuasan akan suatu produk (barang atau jasa) sebagai 

akhir dari suatu proses penjualan memberikan dampak tersendiri kepada perilaku 

pelanggan terhadap produk tersebut, diantaranya bagaimana perilaku pelanggan 

dalam melakukan pembelian kembali, bagaimana pelanggan dalam 

mengekspresikan produk yang dipakainya, serta perilaku lain yang 

menggambarkan reaksi pelanggan atas jasa yang telah dirasakan (Lupiyoadi, 

2006: 198-199).  

Kepuasan pelanggan akan berpengaruh terhadap keputusan pelanggan untuk 

menggunakan jasa yang telah digunakan. Pelanggan puas umumnya akan kembali 

menggunakan jasa tersebut. Biasanya apabila pengunjung atau pengguna jasa 

merasa puas, mereka akan merekomendasikannya pada orang lain sebagaimana 

yang disampaikan oleh Kotler dan Susanto (1999: 249) bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan konsumen dengan suatu produk akan mempengaruhi perilaku 

selanjutnya. Begitu juga pengunjung Taman Margasatwa Semarang, apabila 

merasa puas pengunjung akan kembali berkunjung serta akan merekomendasikan 

pada orang lain untuk berkunjung di Taman Margasatwa Semarang tersebut. 

Pada dasarnya, pengunjung akan puas apabila harapan mereka terpenuhi dan 

merasa senang apabila harapan mereka dilebihi. Pengunjung akan merasa 

keinginannya itu terpenuhi apabila harapan-harapannya berkunjung di obyek 

wisata itu benar-benar terpenuhi. Selain itu faktor kualitas atas jasa yang diberikan 

menjadi pertimbangan lain terhadap penilaian obyek wisata tersebut. Maka dari 

itu, peneglola dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada pengunjung. 
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 Menurut Zeithaml dan Bitner (1996) dalam Lupiyoadi (2006: 192), faktor 

utama penentu kepuasan pelanggan adalah perepsi pelanggan terhadap kualitas 

jasa. Apabila kualitas jasa atau pelayanan yang diberikan baik bukan tidak 

mungkin pengunjung merasa puas mengunjungi obyek wisata tersebut. Kualitas 

jasa dapat diukur melaui pendekatan SERVQUAL (service quality). SERVQUAL 

menurut Parasuraman (1998) dan Hamdani (2006: 182)  terdiri atas berwujud atau 

bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance) dan empati (empahty). Dengan menggunakan faktor-faktor 

diharapkan tujuan perusahaan atau obyek wisata tercapai yaitu terpenuhinya 

harapan dan kepuasan pengunjung. 

Berdasarkan latar belakang diatas, seharusnya dengan adanya semua 

perombakan yang dilakukan oleh Taman Margasatwa Semarang dapat 

meningkatkan minat seseorang berkunjung pada obyek wisata tersebut, namun 

yang terjadi sebaliknya. 

Dari uraian diatas, peneliti ingin mengkaji apa yang sebenarnya menjadi 

harapan pengunjung terhadap Taman Margasatwa Semarang tersebut sehingga 

konsumen akan merasakan kepuasan saat berkunjung. Untuk itu peneliti tertarik 

untuk mengambil judul ”ANALISIS HARAPAN-HARAPAN PENENTU 

KEPUASAN PENGUNJUNG TAMAN  MARGASATWA SEMARANG 

(TMS)”. 

 

 

 



8 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul adalah 

sebagai berikut: 

 Harapan-harapan apa saja yang menjadi keinginan pengunjung ketika 

mengunjungi Taman Margasatwa Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

       Untuk mengetahui harapan-harapan yang menjadi keinginan pengunjung 

ketika mengunjungi Taman Margasatwa Semarang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pemasaran yang berhubungan 

dengan harapan penentu kepuasan pengunjung dan terkait juga dengan bauran 

pemasaran dibidang jasa. 

1.4.2 Secara Praktis 

a. Bagi pengelola Taman Margasatwa Semarang (TMS), diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan tentang keinginan pengunjung, khususnya 

yang terkait dengan sarana dan prasarana yang ada pada obyek wisata Taman 

Margasatwa  agar dapat  memenuhi kepuasan pengunjung. 
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b. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih 

berpikir ilmiah dengan dasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah serta bisa sebagai referensi pada penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa 

maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya (Schiffman dan 

Kanuk dalam Prasetijo dan Ihalauw,2004: 9). Sedangkan menurut Engel et al 

dalam Bilson Simamora (2004: 1) perilaku konsumen adalah tindakan yang 

lansung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk, 

jasa, termasuk proses keputusan mendahului dan mengikuti tindakan ini. 

       Dari beberapa definisi diatas,dapat ditarik kesmpulan bahwa perilaku 

konsumen adalah suatu proses dimana seseorang terlibat tindakan langsung dalam 

mencari, membeli dan mengkonsumsi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. 

2.1.1 Tipe-tipe Perilaku konsumen 

       Keterlibatan tinggi ditandai dengan berlangsungnya semua proses 

pengambilan keputusan. Sedangkan keterlibatan rendah adalah apabila ada 

diantara tahap dalam proses tersebut terlewatkan dalam proses pengambilan 

keputusan. Selain itu, keterlibatan tinggi juga ditandai oleh upaya mencari 

informasi yang intensif. Keterlibatan rendah cenderung kurang mencari informasi. 

1. Perilaku Membeli yang Rumit (Complex Buying Behavior) 
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Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam 

pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas 

diantara merk-merk yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu 

membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, beresiko, dan dapat 

mencerminkan diri pembelinya, seperti mobil, televisi, pakaian, jam tangan, 

komputer pribadi dan lain-lain.  

2. Perilaku Membeli untuk Mengurangi Ketidakcocokan (Dissonance Reducing 

Behavior) 

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan 

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan diantara berbagai 

merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang mahal, 

tidak sering dibeli, beresiko, dan membeli secara relatif cepat karena 

perbedaan merek tidak terlihat. Contohnya adalah karpet, keramik, pipa PVC 

dan lain-lain. Pembeli biasanya mempunyai respons terhadap harga atau yang 

memberikan kenyamanan.  

3. Perilaku Membeli Berdasarkan Kebiasaan (Habitual Buying Behavior) 

Dalam hal ini, konsumen membeli suatu produk berdasarkan kesetiaan 

terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang bukan karena 

merekproduk, tetapi karena mereka tidak terlibat dengan produk. (Bilson 

Simamora, 2004: 22). 

2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Sebagian besar adalah 
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faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-

benar diperhitungkan. Karenanya kita akan membahas pengaruh tiap faktor 

terhadap perilaku konsumen.      (Nugroho,2003: 11). 

1. Faktor-Faktor Kebudayaan 

a. Kebudayaan 

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan 

dan perilaku seseorang. 

b. Sub-Budaya 

Setiap kebudayaan terdiri dari sub-budaya sub-budaya yang lebih kecil 

yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk 

para anggotanya. Sub-Budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: 

kelompok keagamaan, kelompok nasionalisme, kelompok ras,area 

geografis. 

c. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah keompok-kelompok yang relative homogen dsn 

bertahan lama dalam suatu masyarakat. Yang tersusun secara hierarki dan 

keanggotaanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa. 

2. Faktor-Faktor Sosial 

a. Kelompok Referensi 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap 

atau perilaku seseorang. 

 



13 

 

b. Keluarga 

Dapat dibedakan antara dua keluarga dalam kehiduapan pembeli, yang 

pertama adalah keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. 

Dari Orang tua lah seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, 

politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi, nilai atau harga diri dan 

cinta.  

c. Peran dan Status 

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya, 

keluarga, klub, oraganisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat 

diidentifikasi dalam peran dan status. 

3. Faktor Pribadi 

a. Umur dan Tahapan dalam Siklus Hidup 

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup  keluarga. 

Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau trasformasi 

tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya. 

b. Pekerjaan 

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja 

yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu. 

c. Keadaan Ekonomi 

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari 

pendapatan yang dapat dibelanjakan (tinkatanya, stabilitasnya, dan 

polanya), tabungan dan hartanya (termasuk presentase yang mudah 
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dijadikan uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap 

mengeluarkan lawan menabung. 

d. Gaya Hidup 

Gaya hidup sesorang adalah pola hidup didunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan 

seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya 

hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang. 

e. Kepribadian dan Konsep Diri 

Yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang 

berbeda dan setiap orang yang memandang responya terhadap lingkungan 

yang relatif konsisten. 

4. Faktor-Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu 

keadaan fisiologis tertentu , seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak 

nyaman. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu 

kebutuhan untuk diakui, kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis 

tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau 

diterima. 

b. Persepsi 

Didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan 

suatu gambaran yang berarti di dunia ini, Orang dapat memiliki persepsi 
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yang berbeda dari obyek yang sama karena adanya tiga tahap proses 

persepsi: 

c. Perhatian yang selektif 

1. Gangguan yang selektif 

2. Menginggat kembali yang selektif 

Faktor-faktor persepsi ini yaitu perhatian, gangguan dan mengingat 

kembali yang selektif berarti bahwa pemasar harus bekerja keras agar 

pesan yang disampaikan diterima. 

d. Proses Belajar 

Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang 

timbul dari pengalaman. 

e. Kepercayaan dan Sikap 

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang 

terhadap sesuatu. 

 

2.2  Pemasaran Jasa 

Pemasaran adalah proses yang dengan proses itu individu dan kelompok 

mendapatkan yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas menukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan 

pihak lain (Kotler, 2005: 10). 

Pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 
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mendistribuskan barang/ jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial (Swastha,1999: 179).  

Sedangkan jasa menurut Kotler (2005: 111)  adalah sebagai tindakan atau 

kegiatan yang ditawarkan pada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk 

fisik atau sebaliknya. 

       Jasa merupakan aktivitas ekonomi yang hasilanya tidak merupakan produk 

dalam bentuk fisik atau konstruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama 

dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (misalnya 

kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) konsumen. Zeithaml dan 

Bitner (1996) dalam Tjiptono (2006:5). 

       Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari 

suatu pihak ke pihak lain (Rangkuti,2006: 3). 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemasaran jasa adalah kegiatan dalam usaha mendapatkan sesuatu yang 

ditawarkan pada pihak lain yang tidak berwujud dan memberikan nilai tambah 

bagi konsumen. 

2.2.1 Jasa Pariwisata  

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu , yang 

diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk 

berusaha (bussines) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tapi semata-

mata untuk menikmati pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi yang 

beraneka ragam (Yoeti: 1991: 109). 
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Pariwisata sekarang menjelma menjadi industri yang disebut industri 

pariwisata, menghasilkan produk-produk wisata untuk dipasarkan. Industri 

pariwisata adalah kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama 

menghasilkan barang-barang dan jasa (goods and service) yang dibutuhkan para 

wisatawan dan traveller pada umumnya, selama dalam perjalanannya. Untuk 

meningkatkan pariwisata, diperlukan suatu penanganan khusus dan juga 

diperlukan suatu manajemen yang baik (Alma, 2007: 342). 

Tujuan dari manajemen pariwisata adalah sebagai berikut: 

1. Menimbulkan kesan baik para turis terhadap daerah yang ia kunjungi, 

sehingga ia merasa aman, tertarik, betah dan berhasrat menganjurkan 

rekan-rekannya untuk mengikuti jejaknya. 

2. Meningkatkan hubungan antara daerah asal wisatawan dengan daerah 

obyek-obyek wisata, sehingga kunjungan dari warganya makin sering 

diandalkan (Alma, 2007: 345). 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

       Produk jasa tidak memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang 

(fisik). Karakteristik jasa menurut Kotler (2005: 112-115) adalah sebagai berikut: 

1. Tidak berwujud (Intangibility)  

Jasa tidak dapat dirasa, diraba, dilihat, di dengar atau dicium sebelum jasa itu 

dibeli. Nilai penting ini adalah nilai tak berwujud yang dialami konsumen 

dalam bentuk kenikmatan, kepuasan tau kenyamanan. 
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2. Tidak dapat disimpan 

Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah 

dihasilkan, karena jasa tidak tahan lama. 

3. Tidak terpisahkan 

Jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku bagi 

barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persediaan, 

didistribusikan melalui banyak penjual dan dikonsumsi kemudian. Jika 

seseorang memberikan jasa tersebut, penyedianya adalah bagian dari jasa 

tersebut. Karena klien tersebut juga hadir pada saat jasa itu dihasilkan, 

interaksi penyedia-klien merupakan cirri khusus jasa. 

4. Bervariasi 

Karena bergantung pada siapa yang memberikannya, kapan dan dimana 

diberikan, jasa sangat bervariasi. 

 

2.2.3 Kualitas Jasa 

       Kualitas (mutu) adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk atau 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat (Kotler, 2004: 67). 

       Menurut Goetsh dan Davis dalam Simamora (2001: 180) kualitas merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, layanan, manusia, 

proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 
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       Wyckof dan Lovelock dalam Tjiptono (2006: 59) kualitas layanan adalah  

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut memenuhi keinginan pelanggan. 

       Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu 

produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau besifat laten (Lupyoadi, 2001: 144). 

Menurut garfin dalam Tjiptono (2002: 52) ada lima macam perspektif kualitas 

berkembang. Perspektif tersebut yang bisa menjelaskan mengapa kualitas bisa 

diartikan secara beragam oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berlainan. 

Perspektif kualitas tersebut meliputi: 

1. Transcendental Approach 

 Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai innate excellence, dimana     

kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit untuk didefiniskan dan 

dioperasionalkan. 

2.  Product-Based Approach 

Pendekatan ini dianggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau atribut 

yang dikuantitatifkan dan dapat diukur. 

3.   User –Based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan 

prefensi sesorang, misalnya percived quality merupakan produk yang 

berkualitas tinggi. 
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4.   Manufacturing-Based Approach 

Perspektif ini mendefinisikan sebagai kesesuaian atau sama dengan 

persyaratan (conformence requiremenns) pendekatan ini berfokus pada 

penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang sering kali 

didorong tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya, jadi yang 

menentukan kualitas adalah standar-standar yang telah ditentukan perusahaan, 

bukan konsumen yang menggunakannya. 

5    Value-Based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas dalam 

perspektif ini bersivat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling 

tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling 

bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli. 

Kualitas jasa akan mempengaruhi keputusan pembelian/ keputusan 

berkunjung seseorang (konsumen). Harapan konsumen dapat tercapai apabila 

kualitas jasa yang ditawarkan sesuai dengan yang diinginkan. 

Harapan adalah apa yang dipikirkan oleh konsumen yang harus disediakan 

oleh jasa. Harapan bukan merupakan prediksi dari apa yang akan disediakan oleh 

penyedia jasa. Harapan akan timbul saat konsumen memerlukan suatu barang atau 

jasa (Hil, 1992 dalam Hans dan Leong, 1996). 

Jika kinerja dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi 

harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan pelanggan amat puas atau 

senang (Kotler, 2004: 42).  



21 

 

Menurut Horovitz (2000), harapan (expectation) dapat dibentuk oleh 4 faktor, 

antara lain: 

1. Communications by the service provider 

Para penyedia jasa akan saling bersaing untuk mengkomunikasikan jasanya 

kepada konsumen. Salah satunya dengan cara memberikan janji-janji melalui 

iklan dan media lainnya. Janji-janji tersebut nantinya akan menimbulkan 

harapan dalam diri konsumen. 

2. Price Paid 

Semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen, maka semakin 

besar harapan konsumen untuk mendapatkan pelayanan lebih memuaskan 

dibandingkan bila mengeluarkan uang dalam jumlah kecil. 

3. Past Experience 

Jika seorang konsumen pernah menikmati pelayanan yang memuaskan di suatu 

tempat, maka konsumen akan mnengharapkan pengalaman yang sama seperti 

yang pernah dialami, pada waktu menggunakan lagi layanan yang sama. 

4. Similar Experience 

Bila konsumen merasa puas pada pelayanan yang diberikan, konsumen akan 

menceritakan pengalaman tersebut pada teman atau relasi ini akan 

menggunakan pelayanan tersebut dan berharap mendapat pelayanan yang 

sama. 

(Dikutip dari jurnal penelitian, Analisis Harapan dan Persepsi Konsumen 

Terhadap Dimensi Website Hotel Bintang Lima di Surabaya. Oleh Evi Febrianti& 

Iwan Eko. Sienny Thio. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra). 
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2.2.4 Dimensi Kualitas Jasa (SERQUAL) 

       Dimensi kualitas jasa oleh Parasuraman (1988) dalam Lapiyoadi dan 

Hamdani (2006: 182) adalah sebagai berikut: 

1. Berwujud/ bukti fisik (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dapat diandalkan keadaaan 

lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata bahwa dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa . Hal ini meliputi fasiltas fisik (contoh: gedung, 

gudang dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang digunakan 

(teknologi), serta penampilan pegawainya. 

2. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 

pelayanan, yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

3. Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan , 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu 

persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

4. Jaminan dan Kepastian (assurance), yaitu pengetahuan , kesopan santunan 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

pada pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen 
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antara lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan 

(security), kompetensi (competence) dan sopan santun (courtesy). 

5. Empati (Empaty), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan lepada pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan 

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

      Dalam penelitian ini, penentu kepuasan pengunjung Taman Margasatwa 

Semarang diukur melalui dimensi kualitas jasa yang meliputi: Bukti fisik 

(tangible), Keandalan (reliability), Ketanggapan (responsiveness), Jaminan dan 

Kepastian (assurance), dan Empati (Empaty). 

2.2.5 Kesenjangan Kualitas Jasa 

       Dimensi kualitas jasa yang telah disebutkan harus dapat dikelola denga baik 

agar dalam penyampaiannya tidak menimbulkan kesenjangan antara penyedia jasa 

dan penerima jasa. Parasuraman, Zeithml dan Berry (dalam Lupiyoadi, 2006: 184-

186) dalam penelitiannya mengenai costumer-perceived quality pada industri jasa, 

mengidentifikasi lima kesenjangan (gap) yang menyebabkan kegagalan 

penyampaian jasa, yaitu: 

1. Kesenjangan persepsi manajemen 

Yaitu adanya penilaian pelayanan menurut pengguna jasa persepsi manajeman 

mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya 

orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak memadai atas temuan 

penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak memadai atas temuan penelitian, 
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kurangnya interaksi antara pihak manajemen dengan pelanggan, komunikasi 

dari bawah keatas kurang memadai serta terlalu banyaknya tingkatan 

manajemen.  

2. Kesenjangan spesifikasi kualitas 

Yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa 

dan spesifiasi kualitas jasa. Kesenjangan terjadi antara lain karena tidak 

memadainya standarisasi tugas, dan tidak adanya penyusunan tujuan. 

3. Kesenjangan penyampaian jasa 

Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor-faktor: (1) ambiguitas peran, yaitu 

sejauh mana karyawan dapat melakukan tugas sesuai dengan harapan manajer 

tetapi memuaskan pelanggan, (2) konflik peran, yaitu sejauh mana pegawai 

meyakini bahwa mereka tidak memuaskan semua pihak, (3) kesesuaian pegawai 

dengan tugas yang harus dikerjakan, (4) kesesuaian teknologi yang digunakan 

pegawai, (5) sistem pengendalian dari atasan, yaitu tidak memadainya sistem 

imbalan, (6) perceived control yaitu sejauh mana pegawai merasakan kebebasan 

atau fleksibilitas untuk menentukan cara pelayanan, (7) team work yaitu sejauh 

mana pegawai dan menejemen merumuskan tujuan bersama di dalam 

memuaskan pelanggan secara bersama-sama dan terpadu. 

4. Kesenjangan komunikasi pemasaran 

Kesenjangan ini terjadi karena 1) tidak memadainya komunikasi horizontal, (2) 

adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang berlebihan. Yang dihadapi 

perusahan adalah apabila janji yang diberikan tidak dapat terpenuhi. 

5. Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan 



25 

 

Yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan oleh 

pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, maka perusahaan akan memperoleh 

citra dan dampak positif. Namun bila yang diterima lebih rendah, maka 

kesenjangan ini akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. 

2.2.6 Pengukuran Kualitas Pelayanan 

       Mengukur kualitas pelayanan yaitu menggunakan lima dimensi kualitas  

pelayanan yang meliputi : bukti fisik atau bukti langsung (tangible), kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(emphaty). 

       Mengukur kualitas pelayanan berarti mengevaluasi atau membandingkan 

kinerja suatu jasa dengan seperangakat standar yang telah ditetapkan. Untuk 

model penguuran, Parasuraman dan kawan-kawan telah membuat skala multi item 

yang diberi nama SERVQUAL. Salah satu aplikasi yang digunakan dari skala 

pengukuran SERVQUAL ini adalah dengan menentukan nilai kepentingan nilai 

lima dimensi yang mempengaruhi persepsi pelanggan. Pendekatan ini dilakukan 

dengan melakukan regresi nilai persepsi kualitas pelayanan dengan asing-masing 

dimensi SERVQUAL (Lupiyoadi, 2006: 183). 

2.2.7 Bauran Pemasaran Jasa 

       Bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus  mencapai tujuan pemasarannya 

di pasar sasaran. Mc Carthy dalam Kotler (2005: 17) mengklasifikasikan alat-alat 

itu menjadi empat kelompok yang luas yang disebut empat P: produk (product), 

harga (price), tempat (place), Promosi (promotion). Konsep pemasaran 
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menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan 

harus menjadi lebih efektif dibandingkan dengan para pesaing dalam 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan pada pasar 

sasaran terilih (Kotler, 2005: 20). 

       Unsur bauran pemasaran jasa terdiri atas tujuh hal, yaitu: 

1. Produk (Product) : Jasa seperti apa yang ingin ditawarkan. 

Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai kepada konsumen. 

2. Harga (Price) : Bagaimana strategi penentuan harga. 

Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada 

konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan untuk membeli. 

3. Promosi (Promotion) : Bagaimana promosi yang harus dilakukan. 

Keberhasilan promosi tergantung pada: 

a. Kemampuan mengidentifikasi audiens sesuai segmen pasar 

b. Kemampuan menentukan tujuan promosi 

c. Kemampuan mengembangkan pesan yang disampaikan 

d. Kemampuan memilih bauran komunikasi 

4. Tempat (Place) : Bagimana sistem penyampaian jasa yang akan diterapkan. 

Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi strategis. 

5. Orang (People) : Jenis kualitas dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam 

pemberian jasa. 
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Orang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa 

uang yang diberikan. Untuk mencapai kualtas jasa yang diberikan, terutama 

dalam hal sistem penyampaian jasa. 

6.  Proses (Process) : Bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut. 

Proses yang terkait dengan kualitas jasa yang diberikan, terutama dalam hal 

sistem penyampaian jasa. 

7.  Layanan konsumen (Costumer Service) : Tingkat jasa yang bagaimana yang 

akan diberikan kepada konsumen.  

 Layanan konsumen mengarah pada aktivitas pelayanan pra transaksi, saat 

transaksi dan pasca transaksi. Tujuannya agar konsumen memberi respon yang 

positif dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. (Lupiyoadi & Hamdani,2006: 

70). 

 

2.3 Kepuasan Pelanggan/ Konsumen 

       Kotler (1997: 42) mendefinisikan kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. 

       Engel (1995: 165) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai evaluasi 

purna beli terhadap alternatif yang dipilih yang memberikan hasil yang sama 

(memenuhi) atau melampaui harapan pelanggan. 

       Sedangkan menurut Kotler (2000: 42) kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan  antara persepsi/ 

kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. 
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       Kepuasan keseluruhan ditentukan oleh kesesuaian harapan yang merupakan 

perbandingan antara kinerja yang dirasakan dibanding dengan harapannya. 

       Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulakan bahwa kepuasan 

adalah perasaan yang muncul setelah membandingkan antara kinerja dengan 

harapan. 

2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi (penentu kepuasan) Kepuasan  

       Faktor penting yang dapat membuat konsumen puas adalah kualitas (Swastha, 

2002: 93). 

       Menurut Umar (2002: 51) faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen antara lain mutu produk dan pelayanannya, kegiatan perusahaan dan 

nilai-nilai perusahaan. 

       Kepuasan pelanggan selain dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa juga 

dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, sarana dan prasarana dan faktor-faktor 

yang bersifat situasi sesaat (Rangkuti, 2006: 30). 

       Penentu Kepuasan antara lain:  

a. kualitas pelayanan 

menyangkut kualitas pelayanan yang diberikan meliputi aspek fisik, 

kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati. 

b. Harga 

adalah harga yang ditawarkan atas jasa atau produk yang ditawarkan 

kepada konsumen. 
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c. Nilai-nilai perusahaan 

berkaitan dengan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan 

d. Sarana dan prasarana  

merupakan sarana pendukung sebuah perusahaan guna memenuhi 

kepuasan konsumen. 

e. kegiatan penjualan (penjualan jasa) 

merupakan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam 

usaha penawaran produk jasa kepada konsumen.  

f. Loyalitas 

Loyalitas biasanya lebih cenderung kepada produk, akan tetapi loyalitas 

pada jasa juga bisa terjadi, karena seseorang yang harapannya dipenuhi 

oleh penyedia jasa biasanya akan kembali lagi menggunakan jasa tersebut 

karena kepuasannya terpenuhi. 

       Dalam penelitian ini penentu kepuasan ditentukan melalui Kualitas 

pelayanan, hal ini karena pada kualitas pelayanan telah mencakup banyak hal 

mulai dari bukti fisik (tangible), kehandalan (reliabillity), ketanggapan 

(responsiveness), Jaminan (assurance) dan empati (emphaty).       

2.3.2 Atribut Kepuasan 

       Menurut Hawkins dan Loney (dalam Tjiptono, 2001: 101) bahwa atribut-

atribut pembentuk kepuasan  terdiri dari: 

1. Kesesuaian Harapan 
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Merupakan gabungan dari suatu produk/ jasa yang diandalkan, sehingga suatu 

produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dijanjikan. 

2. Kemudahan dalam Memperoleh 

Produk/ jasa yang ditawarkan oleh produsen mudah dimanfaatkan oleh calon 

konsumen. 

3. Kesediaan dalam Memperoleh 

Dalam proses produk yang pembelian ulangnya lama, ketersediaan pelanggan 

untuk merekomendasikan produk kepada teman/ keluarganya menjadi ukuran 

yang penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. 

2.3.3 Manfaat Terciptanya Kepuasan Pelanggan 

       Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat 

(Tjiptono, 2003: 102) diantaranya adalah: 

1. Hubungan antar perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis 

2. Memeberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang 

3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan 

4. Membentuk suatu rekomendasi mulut ke mulut yang menguntungkan bagi 

pelanggan 

5. Reputasi perusahaan menjadi baik dimta pelanggan 

6. Laba yang diperoleh meningkat 

2.3.4 Konsep Inti Obyek Pengukuran Kepuasan Konsumen 

       Enam  konsep inti mengenai obyek pengukuran kepuasan konsumen menurut 

Tjiptono (2005: 366) adalah sebagai berikut: 

1. Kepuasan Konsumen Keseluruhan (overall Costumer Satisfaction) 
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Cara untuk mengukur kepuasan konsumen adalah pertama, langsung 

menanyakan kepada konsumen seberapa puas mereka dengan produk/ jasa 

dari perusahaan yang bersangkutan. Kedua, menilai dan membandingkan 

dengan produk / jasa pesaing. 

2. Dimensi Kepuasan Konsumen 

Meminta pada konsumen untuk menilai produk/ jasa berdasarkan item-item 

spesifik seperti kecepatan layanan, fasilitas, keramahan pegawai dan 

menentukan dimensi-dimensi yang paling penting dalam kepuasan konsumen. 

3. Konfirmasi Harapan (Confirmation of Expectation) 

Kepuasan tidak diukur langsung namun disimpulkan berdasarkan kesesuaian 

antara harapan konsumen dengan kinerja produk perusahaan. Konsumen akan 

merasakan perubahan sesuai yang dirasakan setelah mengkonsumsi. 

4. Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intent) 

Kepuasan diukur secara keseluruhan dan menanyakan kepada konsumen 

apakah akan membeli ulang produk. Setelah melakukan pembelian dan 

mengkonsumsi mengalami perubahan konsumen akan melakukan pembelian 

ulang terhadap produk tersebut. 

5. Kesediaan Merekomendasi (Willingness to Recommend) 

Kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk kepada teman/ 

keluarga. Apabila teman/ keluarga yang mengalami sesuatu hal yang sama 

maka dianggap puas. 

6. Ketidakpuasan Konsumen (Costumer Disastifacation) 

Aspek ketidakpuasan konsumen meliputi: 
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Komplain, retur, biaya garansi, produk recall (penarikan produk dari pasar), 

getok tular negatif dan defection (konsumen yang beralih ke pesaing). 

Ketidakpuasan konsumen ditandai tidak sesuainya harapan konsumen 

terhadap konsumen terhadap produk yang dipakainya. 

Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk meneliti kepuasan 

konsumen adalah paradigma ketidakcocokan (Petter dan Olson, 1999: 158). 

Pendekatan ini memandang ketidakpuasan terhadap produk dan merek sebagai 

hasil dari dua variabel kognitif lainnya, harapan pra pembelian dan 

ketidakcocokan. Harapan pra pembelian (prepurchase expectation) adalah 

kepercayaan tentang kinerja suatu produk yang diperkirakan akan muncul 

ketidakcocokan (disconfirmation) adalah perbedaan antara harapan pra 

pembelian dan persepsi pasca pembelian. Ada 2 jenis ketidakcocokan, yaitu: 

a. Ketidakcocokan negatif (negative disconfirmation), terjadi jika kinerja produk 

kurang dari apa yang diharapkan. 

b. Ketidakcocokan positif (positive disconfirmation), terjadi jika kinerja produk 

ternyata lebih baik dan apa yang diharapkan. 

2.3.5 Metode Pengukur Kepuasan 

       Menurut Kotler (2000: 45) ada beberapa metode kepuasan pelanggan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Sebuah perusahaan yang berfokus serta berorientasi terhadap pelanggannya 

untuk memberikan suatu kesempatan dalam memberikan saran, pendapat dan 

keluhan. 
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2. Survey Kepuasan Pelanggan 

Dengan melakukan penelitian survey untuk mengetahui informasi tentang 

kepuasan pelanggan dan mengukur keinginan serta harapan pelanggan melalui 

wawancara langsung, menelepon dan sebaginya. 

Pengkuran kepuasan pelanggan dengan metode ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara: 

a) Directly Reported Satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan seperti ungkapan 

seberapa puas konsumen terhadap pelayanan pada skala sangat puas, puas, 

netral,tidak puas dan sangat tidak puas. 

b) Derived Dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut besarnya harapan pelenggan terhadap 

atribut tertentu dan besarnya hasil yang mereka rasakan. 

c) Problem Analysis 

Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi 

berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan menuliskan saran-saran 

untuk melakukan perbaikan. 

d) Importance-Performance Analysis  

Responden diminta untuk menilai berbagai atribut dari penawaran berdasarkan 

derajat kepentingan setiap elemennya dan seberapa baik tingkat kinerja 

perusahaan dalam setiap elemen-elemennya. 
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3. Ghost Shopping 

Suatu perusahaan membayar/ mempekerjakan orang untuk bertindak sebagai 

pembeli potensial guna melaporkan hasil temuan mereka tentang kekuatan dan 

kelemahan yang mereka alami ketika mereka membeli produk perusahaan dan 

produk pesaing. Selain itu juga, ghost shopper mengamati cara perusahaan dan 

pesaingnya dalam menangani, melayani permintaan pelanggan, menjawab 

pertanyaan pelanggan dan menilai setiap keluhan para pelanggannya. 

4. Analisis Pelanggan yang Hilang (Lost Costumer Analysis) 

Suatu perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang berhenti membeli 

atau berganti pemasok untuk mempelajari sebabnya. Agar perusahaan 

mengetahui penyebabnyadan segera mengambil kebijakan perbaikan kembali. 

 

2.4 Keputusan Pembelian/ keputusan Berkunjung 

Keputusan pembelian adalah keputusan yang menyebabkan seorang 

konsumen membentuk pilihan mereka dalam beberapa merek yang tergabung 

dalam perangkat pilihan (Kotler, 1993:267) 

Menurut Prasetijo dan Ilhalauw (2005: 226) mendefinisikan keputusan 

sebagai suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Dengan 

kata lain, orang yang mengambil keputusan harus mempunyai satu pilihan dari 

beberapa alternatif yang ada. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian atau berkunjung adalah 

tindakan mengambil keputusan dari alternatif pilihan yang ada. 
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2.4.1 Tahap-Tahap dalam Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Prasetijo dan Ihlauw (2005: 233) tahap-tahap dalam proses 

keputusan pembelian adalah sebagai berikut: 

a. Sadar akan kebutuhan 

Konsumen menyadari akan adanya kebutuhan ketika menghadapi suatu 

masalah. 

b. Pencarian pra beli 

Pencarian pra beli dimulai ketika konsumen mempersepsi suatu kebutuhan 

yang mungkin bisa terpuaskan dengan membeli dan mengkonsumsi suatu 

produk. Konsumen berada pada tingkatan ini merasa memerlukan informasi 

yang akan digunakan sebagai dasar menentukan pilihan produk. 

c. Evaluasi terhadap alternatif 

Ketika mengevaluasi alternatif-alternatif yang potensial, konsumen cenderung 

mempergunakan dua tipe informasi, yaitu: 

1) Senarai merek yang mereka rencanakan untuk digunakan dalam memilih 

(evoked set). 

2) Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi tiap-tiap merk. 

d. Perilaku beli 

Konsumen membuat dua tipe pembelian yaitu pembelian coba dan   

pembelian ulang. 

e. Evaluasi pasca beli 

Komponen terpenting dari evaluasi pasca beli adalah pengurangan 

ketidakpastian atau keragu-raguan yang dirasakan oleh konsumen terhadap 
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seleksi yang dilakukannya. Analisis pasca beli dilakukan oleh konsumen 

mungkin tergantung pada kepentingan dari keputusan tentang produk dan 

pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan produk yang bersangkutan. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

       Persaingan sektor pariwisata yang semakin ketat saat ini menuntut pihak 

pengelola atau penyedia jasa pariwisata berlomba-lomba menampilkan potensi 

pariwisata yang dimiliki oleh daerahnya. Berbagai upaya dilakukan oleh 

pengelola untuk menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke tempat wisata 

tersebut karena pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan 

kepuasan konsumen. 

       Penyajian tempat wisata yang sangat baik menjadikan pengunjung antusias 

untuk mengunjunginya karena umumnya pengunjung menginginkan kepuasan 

saat mengkonsumsi jasa pariwisata. Konsumen yang puas cenderung akan 

kembali berkunjung ke tempat tersebut dan merekomendasikannya kepada orang 

lain. Untuk itu, setiap pengelola jasa harus memberikan pelayanan yang baik 

kepada pengunjung hingga pengunjung merasa harapannya terhadap tempat 

wisata tersebut tercapai.  

       Harapan yang dilebihi menjadikan konsumen merasa puas, karena pada 

dasarnya konsumen akan merasa puas apabila harapannya dilebihi dan merasa 

kecewa apabila harapannya tidak terpenuhi. 

       Kepuasan pengunjung dapat dipenuhi melalui faktor-faktor penentu yang 

diinginkan oleh pengunjung diantaranya bukti fisik yang baik dan memadai akan 
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dapat memenuhi harapan pengunjung, sehingga pengunjung akan merasa puas. 

Begitu pula dengan pelayanan yang baik kepada pengunjung merupakan salah 

satu bentuk upaya pemenuhan kepuasan pengunjung. Selain itu informasi yang 

jelas kepada pengunjung atau responsivness juga merupakan hal yang membantu 

pengunjung untuk memperoleh kemudahan. Informasi yang jelas, yang diterima 

oleh pengunjung akan menjadikan pengunjung mudah mendapatkan apa yang 

diinginkan. Kemudahan yang diperoleh menjadikan konsumen merasa puas 

dengan apa yang didapatkan, Adanya jaminan dari pihak pengelola tempat wisata 

juga merupakan harapan yang diinginkan pengunjung ketika mengunjungi obyek 

wisata tersebut. Adanya jaminan yang diberikan oleh pihak pengelola merupakan 

salah satu usaha untuk memberikan kepuasan saat mengunjungi obyek wisata 

tersebut. Uraian di atas dapat diperjelas dengan gambar kerangka berpikir sebagai 

berikut: 
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Gambar Kerangka Berfikir 

Sumber: Rambat Lupiyoadi (2001: 148) 
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Empati (emphaty) 
1. Perhatian pada pengunjung 
2. Memahami keinginan 

pengunjung 

Ketanggapan (responsiveness) 
1. Pelayanan yang cepat 
2. Penyampaian informasi yang 
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Jaminan (Assurance) 
1. Komunikasi petugas TMS 
2. Keamanan 

 
Kepuasan  

Bukti fisik (tangible) 
1. Fasilitas fisik 
2. Perlengkapan danperalatan 
3. Penampilan pegawai 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Populasi 

 Menurut Sugiyono (2007: 61) populasi adalah keseluruhan obyek penelitian 

yang ditetapkan dan dipelajari peneliti untuk ditarik sebuah kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung Taman Margasatwa Semarang. 

Populasi pada penelitian ini tidak dapat diketahui secara pasti karena jumlah 

pengunjung Taman Margasatwa Semarang selalu berubah-ubah. 

 

3.2  Sampel 

       Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2007: 62). Oleh karena populasi dalam penelitian ini tidak 

dapat diketahui secara pasti, maka penentuan jumlah sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode rumus iterasi yang dijabarkan oleh Soemantri & Ali 

(2006:96) yang dapat ditempuh melalui beberapa tahap perhitungan. Pertama, 

menentukan perkiraan harga koefisien harga korelasi (ρ) terkecil antara variabel 

bebas dan terikat. Kedua, menentukan taraf nyata (α) dan kuasa uji (1-β). Setelah 

itu baru menentukan ukuran sampel secara iteratif. Pada iterasi pertama 

menggunakan rumus: 
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Dimana βα −− + 11 ZZ  merupakan konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi 

normal.  

Pada interasi kedua menggunakan rumus  
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Keterangan : 

α  = taraf nyata 

β−1  = kuasa uji (power of test) 

ρ  = koefisien harga korelasi 

Z = konstanta distribusi normal 

n = nilai iterasi 

U = banyaknya ubahan yang terkait dengan penelitian 

L = fungsi power dari U 

       Apabila ukuran sampel minimal iterasi pertama dan kedua harga sampai 

dengan satunya sama maka iterasi terhenti. Apabila belum sama perlu dilakukan 

iterasi ketiga dengan menggunakan rumus pada iterasi kedua (Soemantri&Ali, 

2006:96). Operasi rumus di atas adalah iteratif (dioperasikan berulang-ulang 

sampai diperoleh n yang stabil/konvergen). 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wahyu Hadiarto (2008) yang 

menganalisis dua variabel bebas yaitu kualitas pelayanan dan citra perusahaan 

terhadap kepuasan pelanggan bus DAMRI AC Semarang, koefisien korelasi 
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terkecil diperoleh harga sebesar 0,30 yaitu dari variabel jaminan dalam penelitian 

ini, korelasi terendah dari variabel bebas ditetapkan ρ = 0,30 (diambil dari 

koefisien korelasi terkecil, apabila tidak diketahui disarankan 0,30) taraf nyata 

α = 5% 

Dari tabel distribusi normal diperoleh :  α−1Z  = 1, 645 

β−1Z  = 1, 645 

b. Menghitung iterasi pertama 

Hitung dengan : 
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c. Menghitung iterasi kedua 
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d. Menghitung iterasi ketiga 
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       Karena iterasi 2n  dan 3n  nilai bilangannya sama atau stabil, maka iterasi 

terhenti. Maka dalam penelitian ini akan mengambil sampel minimum sebesar 

115 pengunjung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara 

sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, artinya 

siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan  sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data (Sugiyono, 2006:60). Sampel diperoleh dari pengunjung yang sedang 

berwisata di Taman Margasatwa Semarang dengan cara mengisi kuesioner yang 

telah disediakan oleh peneliti. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

       Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 2).  

       Variabel Harapan-harapan penentu kepuasan diukur melalui Service Quality 

atau kualitas pelayanan yang meliputi:  

1. Bukti fisik (tangible) yang terdiri atas: 

a. Fasilitas fisik 

yaitu semua fasilitas fisik yang dimiliki oleh suatu perusahaan, misalnya 

bentuk bangunan dan gedung. Pada Taman Margasatwa fasilitas fisiknya 

berupa bentuk bangunan, satwa, kandang, taman, tempat parkir, mushola, 

kantor dan kantin. 
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b. Perlengkapan dan peralatan 

yaitu semua alat-alat yang dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan suatu 

perusahaan. Peralatan dan perlengkapan yang ada di Taman Margasatwa 

Semarang berupa kandang, satwa, macam-macam pemainan seperi mini 

flying fox, bebek air, perahu, kereta mini, papan petunjuk arah tempat dan 

hewan, serta nama dan jenis satwa.  

c. Penampilan pegawai 

yaitu suatu tampilan fisik pegawai dalam menjalankan kegiatan perusahaan. 

Berupa keseragaman petugas Taman Margasatwa Semarang agar dapat 

dibedakan mana petugas dan pengunjung. Selain itu penampilan pegawai 

dapat berupa sikap petugas dalam menjalankan kegiatan seperti  

penempatan petugas pada setiap tempat untuk memudahkan pengunjung 

dalam memperoleh informasi. 

2. Kehandalan (reliability) yang terdiri atas: 

a. Kinerja yang sesuai dengan harapan 

yaitu suatu hasil yang ditunjukkan oleh penyedia jasa yang sesuai dengan 

harapan. Kinerja petugas dapat ditunjukkan dengan kebersihan kandang, 

satwa, kebersihan lingkungan sekitar, perawatan satwa serta bekerja secara 

profesional. 

b. Pelayanan 

yaitu jasa yang diberikan kepada pengunjung atau konsumen. Pelayanan 

dapat berupa pemberian layanan yang baik kepada konsumen seperti 

pemberian informasi yang jelas kepada para pengunjung, keramahan 
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petugas pada pengunjung dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi 

pengunjung Taman Margasatwa Semarang. 

3. Ketanggapan (responsiveness) yang terdiri atas: 

a. Pelayanan yang cepat 

yaitu kecepatan dan ketepatan pemberian jasa yang diberikan kepada 

pengunjung atau konsumen. Pelayanan yang cepat misalnya kecepatan 

petugas dalam melayani pembelian tiket masuk dan tiket permainan serta 

tanggap pada pengunjung yang mengalami kesulitan ketika berada di 

lingkungan Taman Margasatwa Semarang 

b. Penyampaian informasi yang jelas 

yaitu pemberian informasi sejelas-jelasnya yang diminta oleh pengunjung 

atau konsumen. Penyampaian informasi yang jelas misalnya berupa 

pemberian informasi satwa mengenai jenis, nama, makanan, asal satwa serta 

habitatnya.  

4. Jaminan (assurance) yang terdiri atas: 

a. Komunikasi petugas Taman Margasatwa Semarang 

yaitu suatu bentuk pendekatan yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam 

menyampaikan sesuatu kepada pengunjung atau konsumen. Komunikasi 

petugas dapat berupa interaksi langsung antara petugas dan pengunjung 

Tman Margasatwa Semarang sehingga pengunjung merasa diperhatikan 

ketiak berada di lingkungan kebun binatang. 
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b. Keamanan 

yaitu suatu bentuk pemberian jaminan rasa aman yang diberikan oleh 

penyedia jasa kepada pengunjung atau konsumen. Jaminan keamanan 

berupa pemberian batas pagar antara satwa dengan pengunjung agar 

pengunjung tidak bersentuhan langsung dengan satwa. Asuransi juga 

merupakan bentuk keamanan yang diberikan apabila pengunjung 

mengalami suatu kecelakaan ketika berada di lingkungan Taman 

Margasatwa Semarang. 

5. Empati (emphaty) yang terdiri atas: 

a. Perhatian pada pengunjung 

yaitu suatu sikap yang menunjukkan rasa peduli kepada pengunjung agar 

pengunjung merasa puas. Perhatian pada pengunjung misalnya petugas yang 

membantu pengunjung yang mengalami kesulitan ketika berada di 

lingkungan Taman Margasatwa Semarang. 

b. Memahami keinginan pengunjung 

yaitu suatu sikap dimana penyedia jasa mengerti akan apa yang diharapkan 

oleh pengunjung. Memahami keinginan pengunjung dapat berupa menerima 

saran dan kritik dari pengunjung demi kemajuan Taman Margasatwa 

Semarang. 

 

3.4  Sumber Data 

       Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.4.1 Data Primer 

       Menurut Umar (2001: 69) data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau 

hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data dalam 

penelitian ini diperoleh melaui angket atau kuesioner yang disebar kepada 

pengunjung Taman Margasatwa Semarang. 

3.4.2 Data Sekunder 

       Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya 

dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2001: 69). Data sekunder 

ini berupa data pengunjung Taman Margasatwa Semarang, data pendapatan atau 

pemasukan Taman Margasatwa Semarang, data fasilitas dan sebagainya. 

 

3.5   Metode Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data merupakan usaha untuk mendapatkan keterangan yang 

diperlukan dalam penelitian diamana keterangan tersebut haruslah sesuai dengan 

kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang dipergunakan pada 

penelitian ini adalah: 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

       Metode dokumentasi yaitu mencari data menggenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 229). Dalam penelitian ini, 

metode dokumentasi berupa data jumlah pengunjung, data pemasukan, jumlah 
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dan jenis satwa, data tentang berbagi macam fasilitas yang ada di Taman 

margasatwa Semarang serta sejarah Taman Margasatwa Semarang. 

3.5.3 Metode Kuesioner atau Angket 

       Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006: 150). Dalam penelitian ini metode ini 

digunakan untuk memperoleh data-data atau jawaban dari responden mengenai 

harapan-harapan pengunjung penentu kepuasan berkunjung di Taman Margasatwa 

Semarang. Dalam penilaian angket ini, menggunakan poin skala Likert dengan 

gradasi 1 sampai dengan 5. Adapun gradasi tersebut adalah sebagai berikut: 

 

a. Sangat Sesuai dengan Harapan   = 5 

b. Sesuai dengan Harapan   = 4 

c. Ragu-ragu     = 3 

d. Tidak Sesuai dengan Harapan  = 2 

e. Sangat Tidak Sesuai dengan Harapan = 1 

 

3.6  Uji Instrumen Penelitian 

       Uji penelitian ini digunakan untuk menguji tingkat kepuasan pengunjung 

Taman Margasatwa Semarang (TMS). Adapun pengujian instrumen penelitian 

yang digunakan sebagai berikut: 
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3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

       Dalam suatu  penelitan, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, 

karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan berfungsi 

sebagai pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, benar tidaknya data sangat 

menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedangkan baik tidaknya data 

tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data (Arikunto, 2006: 168) 

Dan instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat penting, yaitu: valid dan 

reliabel. 

3.6.1.1 Validitas 

       Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2006:168). Sebuah instrument 

dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain, 

mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti dan tinggi 

rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Arikunto, 

2006:169). 

Rumus validitas adalah sebagi berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

rxy= Nilai koefisien korelasi 

N = Jumlah responden 

X = Jumlah skor item 

          N Σ XY – ( ΣX ) ( ΣY ) 

rxy  =   
        { N Σx2 – ( Σx2 ) }{ N Σy2 – ( Σy2 ) } 
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Y = Jumlah skor total,  

(Arikunto, 2006 : 170) 

 

       Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 

untuk degree of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel. Pada 

penampilan output SPSS pada Cronbach Alpha dikolam Correlated Item Total 

Coleration, jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif maka butir pertanyaan 

dan indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2006 : 45). 

       Berdasarkan output SPSS pada kolom Corrlated Item Total Correlation 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

       Pada perhitungan validitas Harapan-harapan Penentu kepuasan Pengunjung 

Taman Margasatwa Semarang yang pertama terdapat item yang tidak valid yaitu 

pada item nomer 18. Hal itu dikarenakan rhitung (0,172) < rtabel (0,361) untuk α = 5% 

dengan n= 30. Oleh karena itu item pertanyaan yang tidak valid dihapus. Hasil 

dari perhitungan validitas ini adalah rhitung 0,899 dan  rhitung terendah adalah 

0,453. Adapun seluruh perhitungan validitas dapat di lihat pada Lampiran. 

3.6.1.2 Reliabilitas 

       Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas 

instrumen dilakukan secara eksternal maupun internal (Sugiyono, 2005: 273).  

       Pada penelitian ini reliabilitas dilakukan secara internal, dimana reliabilitas 

instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-buir yang ada pada 

instrumen dengan teknik tertentu.  
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       Untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha (∝ ) karena 

instrumen dalam penelitian ini dalam bentuk angket (kuosioner) yang skornya 

merupakan rentangan antara 1-5 dan uji reliabilitasnya menggunakan item total 

dimana untuk reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Dan rumusnya 

adalah sebagai berikut: 

R11 =  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−1k
k

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −

∑
∑

2

21
σ
σ b

 

Keterangan: 

R11   = Reliabilitas instrumen 

K     = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑ = Jumlah varian butir 

2σ   = varian total 

(Sugiyono, 2005: 282) 

       Reliabilitas melalui perhitungan SPSS diukur dengan uji statistic 

Cronbanch’s Alpha, variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbanch’s Alpha > 0,60. Berdasarkan output SPSS pada kolom Cronbanch 

Alpha diperoleh hasil Cronbanch’s Alpha 0,756 dengan kriteria Reliabel. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

       Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, analisis 

data memberikan arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah dalam 

suatu penelitian. Menganalisis data diperlukan suatu metode/teknik yang dapat 

digunakan untuk menganalisa data hasil penelitian. Berdasarkan analisis data yang 
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dibuat maka dapat dilakukan penafsiran yang kemudian akan dapat ditarik 

kesimpulan yang berguna serta implikasi-implikasi dan saran-saran untuk 

kebijakan selanjutnya.  

       Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif persentase. Rumus yang digunakan dalam perhitungan analisis 

deskriptif adalah : 

 

 

 

 

Keterangan :  

n = Skor yang diperoleh 

N = Skor ideal 

% = Persentase 

 (Arikunto, 2002 : 145) 

       Menurut Supranto (2000 : 62) distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data 

ke dalam beberapa kelompok dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk 

ke dalam tiap kelompok. Dalam penelitian ini uji distribusi frekuensi dilakukan 

dengan cara, mengukur tingkat kepuasan konsumen saat berkunjung di Taman 

Margasatwa semarang.  

       Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

dari masing-masing indikator dari perhitungan deskriptif persentase, langkah-

 
       n 
%   
 
 

N 
= x 100% 
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langkah yang ditempuh dalam menentukan kategori skor dari masing-masing 

indikator adalah:  

1. Menetapkan skor tertinggi untuk setiap indikator 

Dengan cara mengkalikan skor ideal tertinggi 5 dengan jumlah pertanyaan 

pada indikator tersebut dan jumlah responden 115 

2. Menetapkan skor terendah untuk setiap indikator 

Dengan cara mengkalikan skor terendah 1 dengan jumlah pertanyaan pada 

indikator tersebut dan jumlah responden 115 

3. Menetapkan rentang skor 

Rentang skor diperoleh dengan cara mengurangi skor tertinggi dengan skor 

terendah dari masing-masing indikator 

4. Menetapkan interval kelas skor 

Interval skor diperoleh dengan cara membagi rentang skor yang diperoleh 

dengan jenjang kriteria pada masing-masing indikator. 

5. Menetapkan jenjang kriteria 

Mengelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu: Sangat sesuai dengan harapan, 

sesuai dengan harapan, ragu-ragu, tidak sesuai dengan harapan dan sangat 

tidak sesuai degan harapan 

       Untuk mengetahui tingkat kriteria pada masing-masing indikator, selanjutnya 

skor yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kriteria sebagai berikut: 

1. Bukti fisik (tangible)  

       Bukti fisik dalam hal ini terdiri dari 9 pertanyaan, sehingga skor tertinggi adalah 

5 x 9 x 115 = 5175 , dan skor terendah adalah 1 x 9 x 115 = 1035. Sedangkan untuk 
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rentang skor adalah 5175 – 1035 = 4140. Dan kelas intervalnya adalah 4140 : 5 = 

828. Berikut adalah tabel kriteria skor untuk indikator fasilitas fisik : 

Skor Kriteria 

4351 – 5179 Sangat sesuai dengan harapan

3522 – 4350 Sesuai dengan harapan

2693 – 3521 Ragu-ragu

1864 – 2692 Tidak sesuai dengan harapan

1035 – 1863 Sangat tidak sesuai dengan harapan

 

2. Kehandalan (reliability) 

       Kehandalan dalam hal ini terdiri dari 3 pertanyaan, sehingga skor tertinggi adalah 

5 x 3 x 115 = 1725, dan skor terendah adalah 1 x 3 x 115 = 345. Sedangkan untuk 

rentang skor adalah 1725 – 345 = 1380 . Dan kelas intervalnya adalah 1380 : 5 = 276. 

Berikut adalah tabel kriteria skor untuk indikator perlengkapan dan peralatan : 

Skor Kriteria 

1453 - 1729 Sangat sesuai dengan harapan

1176 – 1452 Sesuai dengan harapan

 899 – 1175 Ragu-ragu

622 – 898 Tidak sesuai dengan harapan

345 – 621 Sangat tidak sesuai dengan harapan

 

3. Ketanggapan (responsiveness) 

       Ketanggapan dalam hal ini terdiri atas 3 pertanyaan, sehingga skor tertinggi 

adalah 5 x 3 x 115 = 1725, dan skor terendah adalah 1 x 3 x 115 = 345. Sedangkan 
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untuk rentang skor adalah 1725 – 345= 1380. Dan kelas intervalnya adalah 1380 : 5 = 

276. Berikut adalah tabel kriteria skor untuk indikator penampilan pegawai :  

Skor Kriteria 

1453 - 1729 Sangat sesuai dengan harapan

1176 – 1452 Sesuai dengan harapan

  899 – 1175 Ragu-ragu

622– 898 Tidak sesuai dengan harapan

345 – 621 Sangat tidak sesuai dengan harapn

 

4. Jaminan (assurance) 

       Jaminan terdiri atas 2 pertanyaan, sehingga skor tertinggi adalah 5 x 2 x 115 = 

1150 , dan skor terendah adalah 1 x 2 x 115 = 230. Sedangkan untuk rentang skor 

adalah 1150 – 230 = 920. Dan kelas intervalnya adalah 920 : 5 = 184. Berikut adalah 

tabel kriteria skor untuk indikator kinerja petugas : 

Skor Kriteria 

930 - 1114 Sangat sesuai dengan harapan

745 – 929 Sesuai dengan harapan

560 – 744 Ragu-ragu

415 – 599 Tidak sesuai dengan harapan

230 – 414 Sangat tidak sesuai dengan harapn

 

5. Empati (empaty) 

       Empati terdiri dari 3pertanyaan, sehingga skor tertinggi adalah 5 x 3x 115 = 

1725, dan skor terendah adalah 1 x3 x 115 = 345. Sedangkan untuk rentang skor 
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adalah 1725 – 345 = 1380. Dan kelas intervalnya adalah 1380 : 5 = 276. Berikut 

adalah tabel kriteria skor untuk indikator pelayanan :  

Skor Kriteria 

1453 - 1729 Sangat sesuai dengan harapan

1176 – 1452 Sesuai dengan harapan

  899 – 1175 Ragu-ragu

622 – 898 Tidak sesuai dengan harapan

345 – 621 Sangat tidak sesuai dengan harapn
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Taman Margasatwa Semarang (TMS) 

       Taman Margasatwa Semarang (TMS) merupakan satu-satunya kebun 

binatang di kota Semarang yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No.1 (Jl. Raya 

Semarang-Kendal KM 17) Semarang. Letaknya berada di ujung kota Semarang, 

namun apabila diamati lokasinya kini kian mudah dijangkau dari lokasi 

sebelumnya karena berda di tepi jalan raya. 

       Taman Margasatwa Semarang dalam perkembangannya mengalami 

perpindahan selama tiga kali. Yang pertama berada di daerah Raden Saleh, namun 

karena lokasinya yang terlalu sempit kemudian pindah lagi ke daerah Tinjomoyo. 

Lokasinya yang sulit dijangkau serta sulitnya mencari debit air maka untuk kali 

ketiga berpindah lagi sejak tahun 2006 hingga sekarang menempati daerah 

perbatasan Semarang-Kendal. Meskipun terkesan belum rindang, namun obyek 

wisata ini patut untuk dikunjungi. 

       Kebun binatang ini menawarkan wisata edukasi berupa pengenalan berbagai 

jenis satwa memiliki koleksi yang jumlahnya mencapai 250 ekor dari 40 jenis dan 

jumlahnya akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Selain berbagai macam 

satwa yang dapat diamati, pihak pengelola Taman Margasatwa juga menyediakan 

sarana penunjang yang dapat memuaskan pengunjung. 



58 

 

4.1.2 Karakteristik Responden 

       Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri atas: jenis kelamin, umur 

serta jenis pekerjaan. Adapun penjelasanya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

NO Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
(%) 

1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

59 
56 

51,3 
48,7 

JUMLAH 115 100,0 
Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2009 

       Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini terdiri atas laki-laki dan perempuan. Responden laki-laki berjumlah 

59 orang atau (51,3%) sedangkan responden perempuan berjumlah 56 orang atau 

(48,7%). Jumlah responden laki-laki dan perempuan selisihnya hanya sedikit, hal 

ini menunjukkan bahwa minat berkunjung laki-laki dan perempuan pada umunya 

sama, sama-sama ingin memmperoleh kepuasan saat mengunjung Taman 

Margasatwa Semarang. 

 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Menurut Umur 

NO Rentang Umur Frekuensi Persentase (%) 
1 
2 
3 
4 
5 

>51    tahun 
41-50 tahun 
31-40 tahun 
21-30 tahun 
<20    tahun 

5 
25 
28 
47 
10 

4,3 
21,7 
24,3 
40,9 
8,7 

TOTAL 115 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2009 
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       Pada data tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa jumlah terbanyak adalah 

pada usia antara 21-30 tahun dengan jumlah 47 orang atau (40,9%) biasanya di 

dominasi oleh pengunjung yang telah berkeluarga yang memiliki anak kecil 

sehingga para orang tua memperkenalkan pada putra-putri mereka tentang jenis 

satwa. Terendah adalah pada usia diatas 51tahun dengan jumlah 5 orang atau 

(4,3%).  

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan 

NO Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase 
(%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Ibu Rumah Tangga 
Pelajar 
Swasta 
Wiraswasta 
PNS 

29 
14 
30 
19 
23 

25,2 
12,2 
26,1 
16,5 
20 

TOTAL 115 100 
Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2009 

       Pada tabel 4.3 jumlah responden terbesar adalah Swasta dengan jumlah 30 

orang responden dengan persentase 26,1%, kemudian Ibu Rumah Tangga dengan 

jumlah 29 dengan persentase 25,2%. Pada urutan ketiga adalah PNS dengan 

jumlah 23 dengan persentase 20%. Wiraswasta dengan jumlah 19 orang dengan 

persentase 16,5 % dan terakhir adalah pelajar dengan jumlah 14 orang dengan 

persentase 12,2%. 

 
4.1.3 Analisis Diskriptif Tanggapan Responden 

       Metode analisis diskriptif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data 

tanggapan responden mengenai harapan-harapan penentu kepuasan pengunjung 
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Taman Margasatwa Semarang dengan menggunakan variabel penentu kepuasan 

yang terdiri atas: Bukti fisik (tangible) meliputi: fasilitas fisik, perlengkapan dan 

peralatan dan penampilan pegawai. Kehandalan (reliability) meliputi : kinerja 

yang sesuai dengan harapan dan pelayanan, Ketanggapan (responsiveness) 

meliputi: pelayanan yang cepat dan penyampaian informasi yang jelas, Jaminan 

(assurance) meliputi: komunikasi petugas dan keamanan dan Empati (empaty) 

meliputi: perhatian pada pengunjung dan memahami keingginan pengunjung.  

       Penilaian atas tanggapan / jawaban responden dilaksanakan dengan melihat 

besarnya skor jawaban responden. Skor tersebut dikelompokkan dalam suatu 

kategori berdasarkan rentang skala yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah 

penjelasannya. 

 

1. Tanggapan responden mengenai alasan memilih berekreasi di Taman 

Margasatwa Semarang. 

Tabel 4.4  

Tanggapan Responden Mengenai Alasan Memilih Berekreasi di Taman 

Margasatwa Semarang 

NO Pertanyaan/ Pernyataan Frekuensi Persentase 
(%) 

Skor 

1 
 
2 
3 
4 
5 

Satu-satunya Kebun Binatang di 
kota Semarang 
Letaknya strategis 
Harga tiket terjangkau 
Pelayanannya baik 
Fasilitasnya lengkap 

64 
 

19 
12 
9 
11 

55,7 
 

16,5 
10,4 
7,8 
9,6 

320 
 

76 
36 
18 
11 

TOTAL 115 100 461 
Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2009 
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       Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa 55,7 % memilih 

berekreasi di Taman Margasatwa Semarang karena satu-satunya kebun binatang 

di kota Semarang, 16,5% karena letaknya strategis,10,4 % menyatakan harga 

tiketnya terjangkau, 7,8% menyatakan pelayanannya baik dan 9,6% menyatakan 

fasilitasnya lengkap. Pada Umumnya responden menyatakan satu-satunya kebun 

binatang di kota Semarang, karena memang hanya Taman Margasatwa Semarang 

yang memiliki jenis satwa terlengkap di kota Semarang. 

 

2. Tanggapan responden mengenai bukti fisik (tangible) dengan indikator fasilitas 

fisik, peralatan dan perlengkapan serta penampilan pegawai. 

Tabel 4.5 
Tanggapan Responden Mengenai Minat dan harapan, lokasi,  akses jalan, 

bentuk bangunan, tempat parkir, jenis satwa, fungsi papan 
petunjuk,fasiltas,dan  petugas Taman Margasatwa Semarang. 

 
No 

 
Aspek 

Jawaban 
(Jumlah frekuensi dan persentase) 

 
skor Sangat 

sesuai 
dengan 
harapan 

Sesuai 
dengan 
harapan 

Ragu-
ragu 

Tidak 
sesuai 

dengan 
harapan 

Sangat 
tidak 
sesuai 

dengan 
harapan 

1. Minat dan harapan 
4 

(3,5%) 
25 

(21,7%)
3 

(2,6%) 
44 

(38,3%) 
39 

(33,9%)
256 

2. Lokasi 
10 

(8,7%) 
19 

(16,5%)
3 

(2,6%) 
56 

(48,7%) 
27 

(23,5%)
274 

3. Akses jalan 
19 

(16,5%)
58 

(50,4%)
6 

(5,2%) 
28 

(24,3%) 
4 

(3,5%) 
405 

4. Bentuk bangunan 
6 

(5,2%) 
28 

(24,3%)
7 

(6,1%) 
40 

(34,8%) 
34 

(29,6%)
277 

5. Tempat parkir 
1 

(0,9%) 
12 

(10,4%)
3 

(2,6%) 
39 

(33,9%) 
60 

(52,2%)
180 
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6. Jenis dan variasi satwa 
2 

(1,7%) 
30 

(26,1%)
6 

(5,2%) 
67 

(58,3%) 
10 

(8,7%) 
292 

7. Keberadaan serta 
fungsi papan petunjuk 

24 
(20,9%)

52 
(45,2%)

13 
(11,3%) 

22 
(19,1%) 

4 
(3,5%) 

415 

8. Fasilitas penunjang 
16 

(13,9%)
73 

(63,5%)
7 

(6,1%) 
10 

(8,7%) 
9 

(7,8%) 
422 

9. Keberadaan petugas 
5 

(4,3%) 
29 

(25,2%)
3 

(2,6%) 
35 

(30,4%) 
43 

(37,4%)
263 

TOTAL 2784 

Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2009 

Aspek minat dan harapan ditanggapi sebagian besar responden tidak sesuai 

dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan 

yaitu 44 responden atau 38,3% menyatakan tidak sesuai dengan harapan. 

Aspek lokasi ditanggapi sebagian besar responden tidak sesuai dengan 

harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan yaitu 56 

responden atau 48,7% menyatakan tidak sesuai dengan harapan. 

Aspek akses jalan ditanggapi oleh sebagian besar sesuai dengan harapan. Hal 

ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan yaitu 58 responden atau 

50,4% menyatakan sesuai dengan harapan. 

Aspek bentuk bangunan ditanggapi oleh sebagian besar responden tidak 

sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang 

menyatakan  yaitu 40 responden atau 34,8% menyatakan tidak sesuai dengan 

harapan. 

Aspek tempat parkir ditanggapi oleh sebagian besar responden sangat tidak 

sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang 
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menyatakan yaitu 60 responden atau 52,2% menyatakan sangat tidak sesuai 

dengan harapan. 

Aspek jenis dan variasi satwa ditanggapi oleh sebagian besar responden tidak 

sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang 

menyatakan yaitu 67 responden atau 58,3% menyatakan tidak sesuai dengan 

harapan. 

Aspek keberadaan serta fungsi papan petunjuk ditanggapi oleh sebagian besar 

responden sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden 

yang menyatakan yaitu 52 responden atau 45,2% menyatakan sesuai dengan 

harapan. 

Aspek fasilitas penunjang ditanggapi oleh sebagian besar responden sesuai 

dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan 

yaitu 73 responden atau 63,5% menyatakan sesuai dengan harapan. 

Aspek keberadaan petugas ditanggapi oleh sebagian besar responden sangat 

tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang 

menyatakan yaitu 43 responden atau 37,4% menyatakan sangat tidak sesuai 

dengan harapan.  

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, jumlah skor untuk bukti fisik (tangible) 

harapan-harapan penentu kepuasan pengunjung Taman Margasatwa Semarang 

yaitu 256 + 274 + 405 + 277 + 180 + 292 + 415 + 422 + 263 = 2784 yang masuk 

dalam kategori ragu-ragu atau dapat diartikan cukup. Artinya sebagian responden 

menyatakan sesuai dengan harapan dan sebagian menyatakan tidak sesuai dengan 

harapan. Adapun perhitungan skor nya dapat dilihat pada lampiran. 
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3.Tanggapan responden mengenai Kehandalan (reliabillity) dengan indikator 

kinerja yang sesuai dengan harapan dan pelayanan. 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai kinerja petugas, pelayanan dan 

profesionalitas petugas Taman Margasatwa Semarang 

 

No 

 

Aspek 

Jawaban 
(Jumlah frekuensi dan persentase) 

 
skor Sangat 

sesuai 
dengan 
harapan

Sesuai 
dengan 
harapan 

Ragu-
ragu 

Tidak 
sesuai 

dengan 
harapan 

Sangat 
tidak 
sesuai 

dengan 
harapan 

1. Kinerja petugas 
 
3 

(2,6%) 

 
17 

(14,8%)

 
21 

(18,3%)

 
61 

(53,0%) 

 
13 

(11,3%) 

 
281 

2. Pelayanan 
 
1 

(0,9%) 

 
15 

(13,0%)

 
5 

(4,3%) 

 
25 

(21,7%) 

 
69 

(60,0%) 

 
199 

3. 
 
Profesionalitas 
kerja 

 
1 

(0,9%) 

 
12 

(10,4%)

 
18 

(15,7%)

 
36 

(31,3%) 

 
48 

(41,7%) 

 
227 

TOTAL 707 

Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2009 

Sebagian besar responden menanggapi kinerja petugas tidak sesuai dengan 

harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan yaitu 61 

responden atau 53,0% menyatakan tidak sesuai dengan harapan. 

Pelayanan ditanggapi oleh sebagian besar responden  sangat tidak sesuai 

dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan 

yaitu 69 responden atau 60,0% menyatakan sangat tidak sesuai dengan harapan. 

Profesionalitas kerja dinyatakan oleh sebagian besar responden sangat tidak 

sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang 
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menyatakan yaitu 48 responden atau 41,7% menyatakan sangat tidak sesuai 

dengan harapan. 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, jumlah skor untuk kehandalan (reliabillity) 

harapan-harapan penentu kepuasan pengunjung Taman Margasatwa Semarang 

yaitu 281 + 199 + 227 = 707 yang termasuk dalam kategori tidak sesuai dengan 

harapan. Adapun perhitungan skor nya dapat dilihat pada lampiran. 

 

4.Tanggapan responden mengenai ketanggapan (responsineness) dengan indikator       

pelayanan yang cepat, kesigapan petugas dan penyampaian informasi yang jelas.  

Tabel 4.7  
Tanggapan Responden Mengenai kecepatan  petugas melayani pembelian 

tiket, kesigapan petugas, dan penyampaian informasi di Taman Margasatwa 
Semarang 

 
No 

 
Aspek 

Jawaban 
(Jumlah frekuensi dan persentase) 

 
skor Sangat 

sesuai 
dengan 
harapan 

Sesuai 
dengan 
harapan 

Ragu-
ragu 

Tidak 
sesuai 

dengan 
harapan 

Sangat 
tidak 
sesuai 

dengan 
harapan

1. 
Kecepatan petugas 
melayani pembelian 
tiket 

48 

(41,7%) 

55 

(47,8%)

1 

(0,9%) 

11 

(9,6%) 

0 

(0%) 
485 

2. Kesigapan petugas 
18 

(15,7%) 

57 

(49,6%)

12 

(10,4%) 

25 

(21,7%) 

3 

(2,6%) 
407 

3. Penyampaian 
informasi 

1 

(0,9%) 

37 

(23,5%)

12 

(10,4%) 

49 

(47,8%) 

16 

(17,4%)
303 

TOTAL 1195 

Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2009 
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Kecepatan petugas dalam melayani tiket ditanggapi oleh sebagian besar 

responden sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden 

yang menyatakan yaitu 55 responden atau 47,8% menyatakan sesuai dengan 

harapan. 

Kesigapan petugas ditanggapi oleh sebagian besar responden dalam 

menangani komplain sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

responden yang menyatakan yaitu 57 responden atau 49,6% menyatakan sesuai 

dengan harapan. 

Penyampaian informasi ditanggapi oleh sebagian besar responden tidak 

sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang 

menyatakan yaitu 49 responden atau 47,8% menyatakan tidak sesuai dengan 

harapan. 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, jumlah skor untuk ketanggapan (responsiveness) 

harapan-harapan penentu kepuasan pengunjung Taman Margasatwa Semarang 

yaitu 485 + 407 + 303 = 1195 yang termasuk dalam kategori sesuai dengan 

harapan. Adapun perhitungan skor nya dapat dilihat pada lampiran. 

 

5.Tanggapan responden mengenai Jaminan (Assurance) dengan indikator 

komunikasi petugas dan keamanan. 
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Tabel 4.8 
Tanggapan Responden Mengenai komunikasi petugas dan jaminan 

keselamatan. 

 
No 

 
Aspek 

Jawaban 
(Jumlah frekuensi dan persentase) 

 
 skor 

Sangat 
sesuai 

dengan 
harapan 

Sesuai 
dengan 
harapan 

Ragu-
ragu 

Tidak 
sesuai 

dengan 
harapan 

Sangat 
tidak 
sesuai 

dengan 
harapan 

1. 
 
Komunikasi 
petugas 

 
3 

(2,6%) 

 
74 

(64,3%)

 
15 

(13,0%)

 
21 

(18,3%) 

 
2 

(1,7%) 

 
400 

2. 
 
Jaminan 
keselamatan 

 
11 

(9,6%) 

 
64 

(55,7%)

 
21 

(18,3%)

 
16 

(13,9%) 

 
3 

(2,6%) 

 
409 

TOTAL 809 
Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2009 

Komunikasi petugas diatanggapi oleh sebagian besar responden sesuai 

dengan harapan pengunjung Taman Margasatwa semarang. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah responden yang menyatakan yaitu 74 responden atau 64,3% 

menyatakan sesuai dengan harapan. 

Jaminan keselamatan dinyatakan oleh oleh sebagian besar responden sesuai 

dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan 

yaitu 64 responden atau 55,7% menyatakan sesuai dengan harapan. 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, jumlah skor untuk ketanggapan (responsiveness) 

harapan-harapan penentu kepuasan pengunjung Taman Margasatwa Semarang 

yaitu 400+409 = 809 yang termasuk dalam kategori sesuai dengan harapan. 

Adapun perhitungan skor nya dapat dilihat pada lampiran. 
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6.Tanggapan responden mengenai Empati (emphaty) dengan indikator perhatian 

pada pengunjung dan memahami keinginan pengunjung. 

Tabel 4.9 
Tanggapan Responden Mengenai interaksi petugas, sikap dan keramahan 

petugas dan kepedulian petugas Taman Margasatwa Semarang. 

 
No 

 
Aspek 

Jawaban 
(Jumlah frekuensi dan persentase) 

 
skor 

Sangat 
sesuai 

dengan 
harapan 

Sesuai 
dengan 
harapan 

Ragu-
ragu 

Tidak 
sesuai 

dengan 
harapan 

Sangat 
tidak 
sesuai 

dengan 
harapan 

1. Interaksi petugas 
 

5 
(4,3%) 

 
22 

(19,1%)

 
13 

(11,3%)

 
46 

(40,0%) 

 
29 

(25,2%) 
273 

2. 
 
Sikap dan 
keramahan petugas 

 
2 

(1,7%) 

 
34 

(29,6%)

 
3 

(2,6%) 

 
40 

(34,8%) 

 
36 

(31,3%) 
271 

3. Kepedulian petugas 
 

0 
(0%) 

 
27 

(23,5%)

 
18 

(15,7%)

 
50 

(43,5%) 

 
20 

(17,4%) 
282 

TOTAL 826 
Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2009 

Interaksi petugas dinyatakan oleh sebagian besar responden tidak sesuai 

dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan 

yaitu 46 responden atau 40,0% yang menyatakan tidak sesuai dengan harapan. 

Sikap dan keramahan petugas dinyatakan sebagian besar responden tidak 

sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang 

menyatakan yaitu 40 responden atau 34,8% yang menyatakan tidak sesuai dengan 

harapan. 

Memahami keinginan pengunjung dinyatakan oleh sebagian besar responden 

tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang 
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menyatakan yaitu 50 responden atau 43,5% menyatakan tidak sesuai dengan 

harapan. 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, jumlah skor untuk empati (emphaty) harapan-

harapan penentu kepuasan pengunjung Taman Margasatwa Semarang yaitu 273 + 

271 + 282 = 826 yang termasuk dalam kategori tidak sesuai dengan harapan. 

Adapun perhitungan skor nya dapat dilihat pada lampiran. 

 
4.2 Pembahasan  

Berdasarkan analisis diatas, maka pembahasan mengenai Analisis Harapan-

harapan Penentu Kepuasan Pengunjung Taman margasatwa Semarang adalah 

sebagai berikut: 

4.2.1 Alasan Berekreasi di Taman Margasatwa Semarang 

Mengacu pada tabel 4.4 urutan alasan seseorang mengunjungi Taman 

Margasatwa Semarang yang pertama karena Taman Margasatwa Semarang 

merupakan satu-satunya kebun binatang di kota Semarang. Kalaupun ada, satwa 

yang ada di tempat pesaingnya tidak sebanyak yang ada di Taman Margasatwa 

Semarang. Kedua adalah letaknya yang strategis dimana lokasinya antara 

perbatasan Semarang dengan Kendal. Masyarakat Semarang dapat 

mengunjunginya begitu pula dengan masyarakat kota Kendal juga tidak terlalu 

jauh apabila ingin mengunjunginya. Ketiga yaitu harga tiket yang terjangkau, 

dengan Rp 5000,- pengunjung dapat mengamati berbagai jenis satwa. Keempat 

adalah karena fasilitasnya yang cukup lengkap. Taman Margasatwa Semarang 

selain menyediakan hewan-hewan sebagai penarik berkunjung yang utama, 

tempat ini juga dilengkapi sarana penunjang lainnya yang juga dapat memuasakan 
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pengunjung, contohnya: becak air, perahu, flying fox, kereta wisata , atraksi gajah 

dan kuda. Kelima adalah pelayanannya baik. Pelayanan yang baik akan sangat 

mempengaruhi berkunjung kembali orang tersebut serta merekomendasikannya 

pada kerabat atau orang lain. Sebaliknya apabila pelayananya kurang baik maka 

akan berdampak pada penurunan jumlah pengunjung. 

4.2.2 Bukti fisik (tangible) 

Sebagian besar responden menyatakan bukti fisik rgu-ragu. Artinya 

pengunjung merasa ragu-ragu apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum 

sesuai dengan harapan. Pada masalah bukti fisik terdapat indikator yang sudah 

sesuai dengan harapan dan sebagian lagi belum sesuai dengan harapan Adapun 

penjelasannya sebagi berikut: 

Pada masalah fasilitas fisik, sebagian besar responden menyatakan sangat 

tidak sesuai dengan harapan pengunjung Taman Margasatwa Semarang. Hal ini 

dapat disebabkan oleh banyak hal seperti: Pertama, harapan akan pengunjung 

dalam mengunjungi Taman Margasatwa Semarang menjadi kurang karena 

tempatnya yang kurang menarik karena belum banyaknya tumbuhan sebagai 

peneduh yang dapat menghalau sinar matahari yang menyengat diwaktu panas. 

Kedua, lokasi yang berada di ujung kota menjadikan masyarakat enggan 

mengunjungi obyek tersebut karena dirasa cukup jauh letaknya. Ketiga, karena 

bentuk bangunannya yang dirasa kurang mendukung, selain itu pengunjung 

biasanya mengeluhkan minimnya jumlah tempat istirahat yang disediakan 

sehingga banyak para pengunjung yang terpaksa harus duduk di tepian danau 

apabila ingin istirahat. Dan yang keempat, adalah lokasi parkir yang sangat panas. 
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Sebenarnya lokasi yang disediakan cukup luas, akan tetapi tidak adanya peneduh 

sehingga banyak dikeluhkan oleh para pengunjung. 

Masalah perlengkapan serta peralatan ditanggapi oleh responden dengan 

sangat sesuai dengan harapan, meskipun umumnya untuk masalah kelengkapan 

satwa, pengunjung merasa masih kurang dengan jumlah satwa yang mencapai 250 

spesies yang ada di Taman Margasatwa Semarang. Penambahan akan terus 

dilakukan oleh pihak pengelola Taman Margasatwa Semarang untuk menambah 

koleksi satwanya agar pengunjung menjadi puas. Sedangkan keberadaan serta 

fungsi papan petunjuk dirasa sudah sesuai dengan harapan pengunjung. Papan 

petunjuk jalan, petunjuk lokasi(lokasi satwa, toilet, permainan) papan nama-nama 

jenis satwa, asal dan makanannya sangat membantu sekali pengunjung yang 

menikmati berwisata di Taman Margasatwa Semarang. Untuk sarana penunjang 

lainnya seperti atraksi kuda dan gajah dan ular adalah atraksi yang banyak 

diminati oleh pengunjung, khusunya anak-anak. Namun sayangnya traksi ini 

diadakan hanya pada hari libur saja. Untuk permainan yang lainya yaitu mini 

flying fox, kereta untuk mengelilingi Taman Margasatwa, perahu dan bebek-

bebekan yang dapat digunakan untuk berkeliling menikmati danau buatan sambil 

ditemani oleh angsa yang senagaja di lepas di danau buatan. 

Untuk penampilan pegawai ditanggapi oleh responden tidak sesuai dengan 

harapan. Penampilan pegawai disini diukur dari keberadaan petugas yang ada 

pada setiap pos-pos atau kandang-kandang satwa, sehingga hanya sebagian kecil 

saja kandang yang dijaga oleh petugas. Untuk satwa lainnya biasanya petugas 

hanya datang untuk membersihkan kandang dan memberi makan pada jam-jam 
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tertentu. Hal semacam ini akan terlihat jelas pada hari-hari biasa saja. Untuk hari 

libur dan akhir pekan petugas akan ditempatkan pada satwa-satwa tertentu seperti 

gajah dan kuda sebagai atraksi satwa yang dapat dinaiki, pada satwa ular juga 

terlihat ada pawangnya yang dapat digunakan untuk berfoto bersama ular, dan 

pada berbagai jenis permainan yang menggunakan tiket seperti bebek-bebekan 

atau sepeda air, flaying fox, perahu keliling, dan kereta wisata. 

4.2.3 Kehandalan (reliabillity) 

Kehandalan atau reliability dinyatakan oleh sebagian besar responden tidak 

sesuai dengan harapan. Kehandalan sendiri terdiri atas  kinerja yang sesuai dengan 

harapan dan pelayanan. Kinerja petugas ditanggapi oleh responden sangat tidak 

sesuai dengan harapan. Kinerja petugas yang baik akan menjadikan nilai lebih 

dari pengunjung yang menjadikan pengunjung merasa nyaman dengan kondisi 

yang ada, apabila dilihat dari persentase yang ada umumnya pengunjung 

memberikan nilai kurang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Salah satu 

yang mendasarinya adalah masih terlihat banyaknya hewan-hewan yang kurang 

mendapatkan perhatian sehingga menimbulkan kesan kurang terurus seperti 

buaya, komodo dan biawak. Hal ini menyebabkan kurang menarik di mata 

pengunjung. Kebersihan kandang yang masih kurang juga turut mempengaruhi 

kinerja petugas. Perawatan kandang dan satwa akan menimbulkan kesan bahwa 

pengelola memperhatikan betul satwa serta sarana dan prasrana lainnya yang 

mendukung terciptanya kepuasan pengunjung. 

Faktor  pelayanan yang terdapat pada Taman Margasatwa Semarang 

dinyatakan oleh sebagian pengunjung sangat tidak sesuai dengan harapan. 
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Pelayanan bukan saja dari petugasnya namun juga atas apa yang diterima 

pengunjung ketika mengunjungi obyek wisata tersebut. Pelayanan yang baik 

merupakan promosi secara tidak langsung. Faktor pelayanan berpengaruh besar 

terhadap kepuasan pengunjung karena pada dasarnya para pengunjung yang 

datang adalah memperoleh kepuasan, dan untuk memperoleh kepuasan itu dapat 

diperoleh melalui pelayanan yang baik dari penyedia jasanya dalam hal ini 

pengelola Taman Margasatwa Semarang. 

Pelayanan yang diterima biasanya akan direkomendasikan pada orang lain, 

keluarga, teman atau orang lain tentang apa yang telah dirasakannya. Apabila 

pelayananya melebihi atas apa yang mereka harapkan, dengan senang hati akan di 

rekomendasikan pada orang lain. Sebaliknya apabila pelayanan yang diterimanaya 

kurang baik selain pengunjung merasa kecewa, pengunjung tidak akan kembali 

serta merekomendasikan pada orang lain untuk tidak berkunjung. Hal semacam 

ini tentu akan merugikan pengelola Taman Margasatwa Semarang karena 

pendapatannya menurun. 

4.2.4 Ketanggapan (responsiveness) 

Ketanggapan dalam hal ini ditanggapi oleh sebagian besar responden telah 

sesuai dengan harapan. Misalnya kecepatan dalam penjualan tiket masuk Taman 

Margasatwa Semarang, dimana para pengunjung mendapatkan pelayanan yang 

baik serta kemudahan dalam pembayaranya. Hal ini direspon sangat baik oleh 

para pengunjung karena kemudahan yang diperoleh dalam memperoleh tiket. 

Harga tiket yang tejangkau juga menjadi daya tarik pengunjung karena dapat 
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berwisata dengan harga tiket yang terjangkau sehingga pengunjung dapat 

membawa serta keluarga dan teman-temannya untuk berwisata. 

Kemudahan memperoleh tiket juga diikuti dengan kemudahan masuk ke 

dalam Taman Margasatwa Semarang yang telah disediakan pembatas jalan 

sehingga pengunjung yang akan masuk maupun membeli tiket tidak perlu 

berdesak-desakan, mereka cukup antre dengan baik dan tertib. 

Untuk aspek  kesigapan petugas jaga, telah ditanggapi oleh sebagian besar 

responden telah sesuai dengan apa yang diinginkan. Bentuk kesigapan petugas 

adalah seperti menerima keluhan pengunjung yang memerlukan informasi-

informasi yang diperlukan oleh pengunjung sehingga pengunjung merasa 

dimudahkan. Kesigapan petugas juga tampak pada penanganan cepat yang 

dilakukan oleh petugas dalam membantu pengunjung yang mengalami masalah di 

lingkungan Taman Margasatwa Semarang. Petugas akan dengan senang hati 

melayani pengunjung yang memerlukan bantuan. 

Pada aspek penyampaian informasi yang jelas ditanggapi oleh responden 

tidak sesuai dengan harapan. Informasi yang jelas serta diperoleh dengan mudah 

oleh pengunjung Taman Margasatwa Semarang menjadikan pengunjung merasa 

dimudahkan atasa apa yang ingin mereka ketahui. Informasi-informasi yang 

diberikan oleh pengunjung menjadikan pengunjung antusias pada apa saja yang 

ada di Taman Margasatwa Semarang. Informasi yang jelas dan akurat sangat 

membantu pengunjung wisata tersebut.Pengunjung yang mendapat informasi yang 

jelas akan merasa bahwa pengunjung diperhatikan dan dimudahkan. Salah satu 

penyebab sebagian besar responden menyatakan penyampaian informasi tidak 
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sesuai dengan harapan adalah informasi yang diterima oleh pengunjung umumnya 

diperoleh apabila pengunjung menanyakan pada petugas perihal informasi yang 

ditanyakannya, sehingga terkesan petugas menjawab apabila pengunjung 

bertanya. Penyampaian informasi yang akurat menjadikan pengunjung merasa 

diperhatikan dan harapan-harapannya terpenuhi. 

4.2.5 Jaminan (assurance) 

Jaminan keselamatan atau assurance terdiri atas faktor komunikasi dan 

keselamatan ditanggapi telah sesuai dengan harapan pengunjung. Komunikasi 

petugas ditanggapi yang ditanggapi oleh responden sesuai dengan harapan. 

Komunikasi yang baik oleh petugas Taman Mrgasatwa Semarang merupakan 

sarana interaksi antara petugas dengan pengunjung. Komunikasi sangat perlu 

dilakukan oleh petugas Taman Mrgasatwa Semarang dalam hal memberikan 

pelayanan yang baik bagi para pengunjung. Selain itu komunikasi yang baik 

merupakan sarana mendekatkan diri petugas dengan pengunjung yang ada di 

Taman Margasatwa Semarang agar pengunjung merasa puas berkunjung di obyek 

wisata itu. Bahasa yang santun, mudah dimengerti dan dipahami diperlukan agar 

merasa pengunjung dihargai ketika berkunjung di Taman Margasatwa Semarang.  

Jaminan keamanan sebagian responden menyatakan keamanan yang 

diberikan oleh pihak pengelola Taman Margasatwa Semarang telah sesuai 

dengan harapan pengunjung. Sebagian besar pengunjung merasa aman berada di 

lingkungan obyek wisata tersebut. Faktor keamanan merupakan faktor terpenting 

dalam mengunjungi tempat wisata. Jaminan keamanan yang diberikan oleh 

pengelola Taman Margasatwa Semarang berupa pemberian batas antara 
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pengunjung dengan satwa agar aman bagi pengunjung. Salah satu contohnya 

adalah pada kandang harimau dan singa yang dibuat dari kaca yang sangat tebal 

sehingga pengunjung dapat dengan mudah melihat hewan tersebut tanpa rasa 

takut akan diterkamnya. Selain satwa yang dikandang, adapula satwa yang 

dilepas seperti angsa yang dibiarkan bebas yang akan menganggu kenyamanan 

pengunjung selain itu, kebersihan yang menjadi berkurang karena kotoran yang 

dikeluarkan oleh satwa tersebut. Pada satwa ular ada beberapa ekor satwa yang 

dilepas meskipun hanya berada di lingkup species ular. Satwa hanya diberi 

gundukan sebagai rumah ular tanpa batas pada pengunjung meskipun ada tidak 

sedikt pula yang berada di kandang. Walaupun jinak namun tidak semua 

pengunjung memiliki keberanian pada satwa ular. 

Jaminan keamanan juga telah diberikan oleh pengelola Taman Margasatwa 

Semarang berupa asuransi apabila terjadi suatu kecelakaan berda dalam 

lingkungan Taman Margasatwa Semarang baik yang disebabkan oleh satwa 

ataupun sebab lain. Jaminan asuransi semacam ini sangat dibutuhkan oleh 

pengunjung agar merasa aman ketika berada di lingkungan kebun binatang. 

 

4.2.6 Empati (emphaty) 

Pada masalah perhatian pada pengunjung, sebagian besar responden 

menyatakan tidak sesuai dengan harapan pengunjung. Salah satu yang 

mendasarinya adalah kurang adanya sikap yang kurang tanggap kepada 

pengunjung dimana umumnya pengunjung ingin dimanjakan keinginan atau 
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harapannya. Petugas dituntut aktif agar pengunjung merasa puas, sehingga kesan 

yang ditimbulkan adalah petugas memberikan perhatian kepada pengunjung. 

Perhatian pada pengunjung bisa berupa tindakan, pemberian rasa aman, 

interaksi yang baik antara petugas dengan pengunjung dan pemberian informasi 

yang akurat. Tindakan bisa berupa perbuatan yang dapat menyenangkan 

pengunjung seperti pelayanan yang baik, kebersihan lingkungan, keramahan yang 

dapat menjadikan pengunjung merasa nyaman ketika berada di lingkungna Taman 

Margasatwa Semarang. Pemberian rasa aman dapat berupa pemberian batas 

pengunjung dengan satwa, adanya jaminan dari pengelola juga merupakan 

perhatian pada pengunjung. Interaksi yang baik antara petugas dengan 

pengunjung juga salah satu sebab terciptanya kepuasn konsumen. Interaksi 

petugas dengan pengunjung menjadikan tidak ada batas pemisah antara 

pengunjung dengan petugas sehingga tercipta suasana yang harmonis yang dapat 

membuat pengunjung merasa betah dan nyaman ketika berada di lingkungan 

Taman Margasatwa Semarang. Pemberian informasi yang akaurat juga diperlukan 

agar pengunjung mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya ketika berkunjung. 

Informasi yang akurat yang disampaikan oleh petugas merupakan salah satu 

bentuk perhatian pada pengunjung. 

Memahami pengunjung sangat diperlukan oleh pengelola Taman margasatwa 

Semarang, karena memahami keinginan pengunjung merupakan rencana jangka 

panjang. Keinginan serta saran dari pengunjung yang berkaitan dengan kemajuan 

obyek wisata ini akan diterima dan dipertimbangkan untuk kemudian ditindak 

lanjuti oleh pengelola Taman Margasatwa Semarang untuk lebih maju. 
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Usulan atau masukan yang diterima akan ditampung dan disaring kemudian 

akan dipertimbangkan. Sebagi contoh, pengunjung Taman Margasatwa merasa 

kurang nyaman dengan pepohonan yang kurang rindang sehingga ketika 

pengunjung berada di lokasi Taman Margasatwa Semarang merasa panas dan 

gerah. Usulan tersebut ditampung dan kemudian ditindaklanjuti oleh pengelola 

dengan menanam pohon-pohon yang rindang agar kelak nantinya dapat dinikmati 

oleh pengunjung dimasa yang akan datang. Contoh lain adalah usulan 

penambahan satwa agar semakin memperlengkap koleksi Taman Margasatwa 

Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka harapan-harapan yang 

menjadi keinginan pengunjung Taman Margasatwa Semarang (TMS) adalah 

sebagi berikut: 

1. Bukti fisik (tangible) ditanggapi oleh sebagian besar responden ragu-ragu 

(cukup) Artinya, responden merasa ragu antara sudah sesuai dengan harapan 

atau tidak sesuai dengan harapan, karena pada perhitungan tiap indikatornya 

sebagian sesuai dengan harapan dan sebagian lagi tidak sesuai dengan 

harapan. 

2. Kehandalan (reliabillity) ditanggapi oleh sebagian besar responden tidak 

sesuai dengan harapan. 

3. Ketanggapan (responsiveness) ditanggapi oleh sebagian besar responden 

sesuai dengan harapan. 

4. Jaminan (assurance) ditanggapi oleh sebagian besar responden sesuai denagn 

harapan. 

5. Empati (emphaty) ditanggapi oleh sebagian besar responden tidak sesuai 

dengan harapan. 
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5.2 Saran 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut : 

1. Perlunya perombakan serta penataan mengenai fasilitas fisik  seperti: 

penambahan taman sebagai tempat beristirahat, penambahan jumlah koleksi 

satwa, penambahan jumlah tanaman peneduh agar tidak panas dan gersang, 

penambahan jumlah toilet bagi pengunjung, perombakan tempat ibadah 

menjadi lebih besar agar dapat menampung banyak orang yang ingin 

melaksanakan ibadah, pemberian peneduh pada tempat parkir dan kebersihan 

kandang satwa agar sesuai dengan harapan pengunjung, sehingga pengunjung 

merasa puas ketika berkunjung di Taman Margasatwa Semarang. 

2. Sebaiknya dilakukan penempatan petugas di pos-pos (kandang-kandang 

satwa) yang ditentukan supaya memudahkan pengunjung dalam memperoleh 

informasi jelas dan akurat mengenai berbagai jenis satwa. Keseragaman 

petugas juga diperlukan untuk membedakan antara petugas dengan 

pengunjung. 

3. Perlunya Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melaui berbagai 

macam pelatihan dan seminar agar kinerja petugas Taman Margasatwa 

Semarang semakin baik. 

4. Alangkah baiknya pada satwa ular dan satwa yang dilepas di beri kandang 

demi lebih menjamin keselamatan, kebersihan serta kenyamanan pengunjung 

Taman Margasatwa Semarang.  
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5. Perlunya peningkatan promosi seperti melalui media cetak dan elektronik 

(TV, koran, radio brosur, spanduk) maupun dengan mengadakan event-event 

tertentu seperti pameran dan seminar untuk menarik lebih banyak lagi 

pengunjung untuk mengunjungi Taman Margasatwa Semarang. 

6. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan cakupannya lebih banyak lagi tidak 

hanya meliputi bukti fisik (tangible), kehandalan (reliabillity), ketanggapan 

(responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty). Misalnya saja 

yang berkaitan dengan bauran pemasaran jasa yang meliputi: produk 

(product), harga (price), promosi (promotion), tempat (place), orang (people), 

proses (process) dan layanan konsumen (costumer service). 
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DAFTAR PERHITUNGAN SKOR 

 

Keterangan:  

• Sangat sesuai dengan harapan =  5 

• Sesuai dengan harapan   =  4 

• Ragu-ragu    =  3 

• Tidak sesuai dengan harapan  =  2 

• Sangat tidak sesuai dengan harapan = 1 

 

1. Perhitungan skor Bukti Fisik (tangible). 

NO ASPEK PERHITUNGAN 
(responden X nilai skor) 

JUMLAH 
SKOR 

1. Minat dan harapan 4   X  5  = 20 
25 X  4  = 100 
3   X  3  = 9 
44 X  2  = 88 
39 X  1  = 39 

 
 

256 

2. Lokasi 10 X  5  = 50 
19 X  4  = 76 
3   X  3  = 9 
56 X  2  = 112 
27 X  1  = 27 

 
 

274 

3. Akses jalan 19 X  5  = 95 
58 X  4  = 232 
6   X  3  = 18 
28 X  2  = 56 
4   X  1  = 4 

 
 

405 

4. Bentuk bangunan 6   X  5  = 30 
28 X  4  = 112 
7   X  3  = 21 
40 X  2  = 80 
34 X  1  = 34 

 
 

277 

5. Tempat parkir 1   X 5 = 5 
12 X 4 = 48 
3   X 3 = 9 

 
 

180 
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39 X 2 = 78 
40 X 1 = 40 

6. Jenis dan variasi satwa 2   X 5 = 10 
30 X 4 = 120 
6   X 3 = 18 
67 X 2 = 134 
10 X 1 = 10 

 
 

292 

7. Keberadaan serta 
fungsi papan petunjuk 

24 X 5 = 120 
52 X 4 = 208 
13 X 3 = 39 
22 X 2 = 44 
4   X 1 = 4 

 
 

415 

8. Fasilitas penunjang 16 X 5 = 80 
73 X 4 = 292 
7   X 3 = 21 
10 X 2 = 20 
9   X 1 = 9 

 
 

422 

9. Keberadaan petugas 5   X 5 = 25 
29 X 4 = 116 
3   X 3 = 9 
35 X 2 = 70 
43 X 1 = 43 

 
 

263 

 

TOTAL SKOR = 256 + 274 + 405 + 277 + 180 + 292 + 415 + 422 + 263  

      = 2784 
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2. Perhitungan skor Kehandalan (reliabillity). 

NO ASPEK PERHITUNGAN 

(responden X nilai skor) 

JUMLAH 

SKOR 

1. Kinerja petugas 3    X 5  = 15 

17  X 4  = 68 

21  X 3  = 63 

61  X 2  = 122 

13  X 1  = 13 

 

 

281 

2. Pelayanan 1    X 5  = 5 

15  X 4  = 60 

5    X 3  = 15 

25  X 2  = 50 

69  X 1  = 69 

 

 

199 

3. Profesionalitas kerja 1    X 5  = 5 

12  X 4  = 48 

18  X 3  = 54 

36  X 2  = 72 

48  X 1  = 48 

 

 

227 

 

TOTAL SKOR = 281 + 199 + 227  

  =707 
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3. Perhitungan skor ketanggapan (responsiveness). 

NO ASPEK PERHITUNGAN 

(responden X nilai skor) 

JUMLAH 

SKOR 

1. Kecepatan melayani 

tiket 

48  X 5  = 240 

55  X 4  = 220 

1    X 3  = 3 

11  X 2  = 22 

0    X 1  = 0 

 

 

 

485 

2. Kesigapan petugas 18  X 5  = 90 

57  X 4  = 228 

12  X 3  = 36 

25  X 2  = 50 

3    X 1  = 3 

 

 

407 

3. Penyampaian 

informasi 

1    X 5  = 5 

37  X 4  = 148 

12  X 3  = 36 

49  X 2  = 98 

16  X 1  = 16 

 

 

303 

 

TOTAL SKOR =  485 + 407 + 303  

      = 1195 
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4. Perhitungan skor Jaminan (assurance). 

NO ASPEK PERHITUNGAN 

(responden X nilai skor) 

JUMLAH 

SKOR 

1. Komunikasi petugas 3   X 5 = 15 

74 X 4 = 296 

15 X 3 = 45 

21 X 2 = 42 

2   X 1 = 2 

 

 

 

400 

2. Jaminan keselamatan 11 X 5 = 55 

64 X 4 = 256 

21 X 3 = 63 

16 X 2 = 32 

3  X 1  = 3 

 

 

409 

 

TOTAL SKOR = 400 + 409  

       = 809 
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5. Perhitungan skor empati (emphaty). 

NO ASPEK PERHITUNGAN 

(responden X nilai skor) 

JUMLAH 

SKOR 

1. Interaksi petugas 5   X 5 = 25 

22 X 4 = 88 

13 X 3 = 39 

46 X 2 = 92 

29 X 1 = 29 

 

 

 

273 

 

2. Sikap dan keramahan 

petugas 

2   X 5 = 10 

34 X 4 = 136 

3   X 3 = 9 

40 X 2 = 80 

36 X 1 = 36 

 

 

 

271 

3. Kepedulian petugas 0   X 5 = 0 

27 X 4 = 108 

18 X 3 = 54 

50 X 2 = 100 

20 X 1 = 20 

 

 

282 

 

TOTAL SKOR = 273 + 271 + 282 

       = 826 
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HASIL UJI VALIDITAS  
 

Uji Vailiditas Bukti Fisik (tangible) 
No rhitung rtabel Keterangan 
1 0,618 0,361 Valid 
2 0,745 0,361 Valid 
3 0,653 0,361 Valid 
4 0,590 0,361 Valid 
5 0,567 0,361 Valid 
6 0,453 0,361 Valid 
7 0,668 0,361 Valid 
8 0,475 0,361 Valid 
9 0,477 0,361 Valid 

 
Uji Validitas Kehandalan (reliabillity) 

No rhitung rtabel Keterangan 
10 0,768 0,361 Valid 
11 0,887 0,361 Valid 
12 0,899 0,361 Valid 

 
Uji Validitas Ketanggapan (responsiveness) 

No rhitung rtabel Keterangan 
13 0,522 0,361 Valid 
14 0,827 0,361 Valid 
15 0,809 0,361 Valid 

 
 
 
 
 
Uji Validitas Jaminan (assurance) 

No rhitung rtabel Keterangan 
16 0,625 0,361 Valid 
17 0,581 0,361 Valid 

 
 
Uji Validitas Empati (emphaty) 

No rhitung rtabel Keterangan 
18 0,492 0,361 Valid 
19 0,522 0,361 Valid 
20 0,474 0,361 Valid 
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HASIL UJI RELIABILITAS 
Hasil uji reliabilitas Kategori 

0,756 Reliabel 
 
 Keterangan: 

Dikatakan reliabel apabila hasil uji reliabilitas (Cronbanch Alpha > 0,60) 
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GAMBAR BANGUNAN TAMAN MARGASATWA SEMARANG 
  

  
 Gambar bentuk bangunan Taman Margasatwa Semarang 
 

  
 Gambar tempat istirahat   Gambar tempat parkir 
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GAMBAR FASILITAS PENDUKUNG TAMAN 
MARGASATWA SEMARANG 

 

  
                      Perahu Wisata    Kereta Wisata 
 

  
  Bebek air    Taman bermain 
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SATWA TAMAN MARGASATWA SEMARANG 
 
 

  
 

  
 

Margasatwa Semarang 
 


