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ABSTRAK 

Theovanus (01541170082) 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WISATAWAN KOTA 

JAKARTA UNTUK MELAKUKAN WISATA KULINER KEMBALI DI 

KOTA PEKALONGAN 

Pariwisata merupakan kegiatan berpergian dari tempat asal ke tempat lain untuk 

melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu, pariwisata memiliki banyak jenis 

kegiatan dalam pelaksanaannya dan salah satunya adalah Wisata kuliner yang merupakan 

kegiatan yang berfokus pada makanan khas suatu daerah dalam kegiatan berwisata. 

Wisata kuliner memiliki keunggulan dalam pelaksanaannya dikarenakan kegiatan 

berwisata ini mempresentasikan makanan khas daerah kota tersebut dan menjadi hal ini 

sebagai daya tarik dalam berwisata, selain sebagai daya tarik untuk wisatawan, dengan 

adanya Wisata kuliner membuat adanya pelestarian budaya dalam makanan khas daerah 

tersebut agar tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat Kota Pekalongan yang memiliki ciri khas 

dalam masakan khas kota tersebut untuk dikenalkan keberbagai kalangan berdasarkan 

faktor apa saja yang membuat wisatawan Kota Jakarta mau melakukan kunjungan 

kembali ke Kota Pekalongan untuk melakukan Wisata kuliner. 

Penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif untuk bisa menganalisis karakteristik dari 

populasi dan mengidentifikasi data yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

penelitian didapatkan melalui penyebaran kuesioner sebanyak 176 kepada masyarakat 

Kota Jakarta, menghasilkan ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap 

kunjungan kembali wisatawan Kota Jakarta untuk melakukan Wisata kuliner kembali dan 

faktor-faktor tersebut mempengaruhi secara keseluruhan terhadap minat kunjungan 

kembali wisatawan Kota Jakarta. 
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Data yang didapatkan digunakan untuk menilai tanggapan para responden terhadap minat 

masyarakat Kota Jakarta untuk melakukan Wisata kuliner kembali di Kota Pekalongan, 

dengan melakukan penilaian wisatawan Kota Jakarta akan makanan khas Kota 

Pekalongan berdasarkan faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini.   

Kata kunci: Wisata ; Wisata kuliner ; Kunjungan kembali 
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ABSTRACT 

Theovanus (01541170082) 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WISATAWAN KOTA 

JAKARTA UNTUK MELAKUKAN WISATA KULINER KEMBALI DI 

KOTA PEKALONGAN 

Tourism is an activity to travel from one place to another place for doing an activity in a 

range of time, tourism have a lot of activity and one of it is Food Tourism, a tourism that 

focus on food in local area, Food Tourism have an privilege in it implementation because 

food can represent the culture in an implementation and being an attractive factors that 

can attract tourist, Food Tourism have an impact to preserve the culture of the city. 

This research purposes’ to promote Pekalongan City that has a unique food to Jakarta’s 

society based on factors that make Jakarta’s tourist to revisit Pekalongan City to do Food 

Tourism. 

Research performed with descriptive technique to analyze population characteristic and 

identify data to answer the research’s problem. This Research spread 176 questionnaire 

to Jakarta’s citizen, this questionnaire result’s show that a factors have an impact to 

make a Jakarta’s citizen do Food Tourism again, and those factors affect the whole 

interest Jakarta’s tourist to do a revisit Pekalongans’ City. 

Datas from questionnaire are used for rating the Jakarta’s tourist opinion about 

Pekalongan citys’ local food and their revisiting intention, their opinion will be scaled 

based on each factors, for knowing which factors have a bigger impact on Jakarta’s 

tourist revisiting intention. 
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