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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 harapanharapan 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.
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