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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 
 

           Pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan 

sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan 

bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi 

rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan 

lainnya (UNWTO, 2014). Terdapat perspektif lain, yang menyatakan bahwa 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah (Undang-Undang Republik Indonesia 

No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan).  

           Berkaitan dengan pariwisata, penelitian empiris mengenai Destination 

Management Organization online platforms: Image and intention to visit 

(Molinillo, S., Lie bana-Cabanillas, F., Anaya-Sanchez, R., & Buhalis, D, 

2018, hal. 116-130), mengarah kepada Millennial (kelompok sasaran yang 

ideal dalam konteks online) adalah segmen pasar bernilai tinggi untuk tujuan 

wisata, karena kaum muda sering bepergian untuk jangka waktu yang lebih 

lama dan menghabiskan lebih banyak uang daripada pelancong yang lebih tua 

(Richards, 2016, hal. 10-13). Generasi Y mengacu pada individu yang lahir 

antara 1982 dan 2002 dan Milenial adalah seseorang yang lahir pada periode 

1985-1999 yaitu sentral dari kohort Generasi Y (Pendergast, 2010, hal. 1-15).  

Karena itu, mereka cenderung menunjukkan sifat-sifat generasi itu 

dengan cara yang lebih meyakinkan (Pendergast, 2010). Mereka saat ini berada 
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dalam fase kehidupan dewasa muda dan diharapkan menjadi pemimpin, 

manajer, dan konsumen pengalaman pariwisata pada tahun 2020 

(Benckendorff, Moscardo, & Pendergast, 2010). Orang-orang muda dengan 

pengalaman lebih banyak menggunakan teknologi baru lebih mungkin 

membeli produk pariwisata secara online mencari kepuasan instan (Escobar-

Rodríguez, Gravalos-Gastaminza, & Pe rez-Calanas, 2016). 

      Generasi Millennial sangat dipengaruhi oleh teman dan rekan, mahir 

mempelajari hal-hal baru, kolaboratif dan interaktif, fokus pada kesenangan, 

dan terbenam dalam budaya digital (Pendergast, 2010, hal. 1-15). Internet 

sangat penting bagi Millennial memilih tujuan wisata karena memungkinkan 

generasi Millennial untuk mengakses sejumlah besar informasi (Li, Li, & 

Hudson, 2013, hal. 147-164).  

      Berdasarkan dengan pengertian pariwisata dan generasi millennial di atas, 

Destination Management Organization (DMO) dijelaskan sebagai pemimpin 

strategis dalam pengembangan destinasi yang fungsi utamanya adalah untuk 

mengarahkan dan mengkoordinasikan semua elemen yang membentuk 

destinasi seperti pemasaran, atraksi, fasilitas, akses, dan harga (UNWTO, 

2007). Destination Management Organization (DMO) menggunakan website 

resmi untuk membangun merek, mempromosikan produk, dan menyediakan 

informasi bagi wisatawan (Fernández-Cavia, Rovira, Diaz-Luque, & Cavaller, 

2014), dan juga dalam mengembangkan citra destinasi yang positif (Liodrà-

Riera, Martínez-Ruiz, Jime nez-Zarco, & Izquierdo-Yusta, 2015, hal. 319-328; 

Tan & Wu, 2016).   
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      Terkait dengan Destination Management Organization (DMO), Website 

Destinasi telah diposisikan sebagai sumber informasi utama bagi wisatawan 

(Choi, Lehto, & Morrison, 2007, hal. 118-129). Kapasitas teknologi dari sistem 

informasi dan komunikasi modern, serta platform Web 2,0, telah menempatkan 

turis untuk terlibat secara aktif dalam penciptaan merek destinasi (Oliveira & 

Panyik, 2015).   

      Website destinasi perjalanan dipandang sebagai alat promosi vital (Choi, 

Lehto, & Morrison, 2007, hal. 118-129; Fernández-Cavia, Rovira, Díaz-Luque, 

& Cavaller, 2014, hal. 5-13). Metode yang diikuti untuk penilaian website 

umumnya berfokus pada validasi konsep seperti kualitas website (Bai, Law, & 

Wen, 2008, hal. 391-402; Law & Bai, 2008, hal. 388-400; Fernández-Cavia, 

Rovira, Díaz-Luque, & Cavaller, 2014, hal. 5-13; Tang, Jang, & Morrinson, 

2012, hal. 38-49; Tsang, Lai, & Law, 2010, hal. 306-323).  

Pengguna online ini memantau konten, menimbang pada konteks dan 

menentukan apa yang ditransmisikan tentang tujuan yang diberikan (Yeoman 

& McMahon-Beatie, 2011). Untuk organisasi pemasaran destinasi (DMO), 

sangat penting untuk menjaga komunikasi bilateral dengan konsumen online. 

Pengalaman alami pariwisata dan perkembangan jaringan online yang cepat, 

bersama dengan kecenderungan yang lebih besar untuk berbagi informasi atas 

nama para wisatawan, telah menghasilkan kerangka kerja di mana seseorang 

belajar dari pengalaman orang lain ketika menentukan tujuan (Volo, 2010).  

Konsep kualitas situs web muncul dari kebutuhan untuk mengadaptasi 

konsep klasik tentang kualitas layanan dan pemodelannya ke dimensi 

SERVQUAL (bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati) dalam 
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konteks di mana konsumen berinteraksi secara lebih luas dengan elemen 

teknologi alih-alih secara langsung dengan staf layanan (Parasuraman dan 

Grewal, 2000). 

      Berhubungan dengan kualitas website destinasi, terdapat konfirmasi yang 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara kualitas website destinasi, 

niat menggunakan website dan niat mengunjungi destinasi (Chung, Lee, & 

Koo, 2015, hal. 130-143). Jika pengguna melihat website destinasi berkualitas 

tinggi, pengguna dapat mengalami emosi dan merasakan peningkatan tingkat 

kontrol dan kegembiraan, serta, reaksi emosional dan kognitif tersebut atas 

nama pengguna memengaruhi sikap pengguna terhadap website, dan sebagai 

upaya terakhir, sikap pengguna memengaruhi secara positif niat mengunjungi 

destinasi (Loureiro, 2015, hal. 545-554).  

      Terkait dengan pernyataan di atas, Website Destination Management 

Organization (DMO) memengaruhi citra destinasi keseluruhan secara lebih 

luas dibandingkan dengan website agen perjalanan (travel agent) dan mitra 

bisnis lainnya (Choi, Lehto, & Morrison, 2007). Website yang terencana 

dengan baik, memengaruhi citra destinasi secara keseluruhan (Jeong, Holland, 

Jun, & Gibson, 2012, hal. 16-27; Rodríguez-Molina, Frías-Jamilena, & 

Castañeda-García, 2015, hal. 303-317). Informasi yang ditawarkan di website 

destinasi memengaruhi pembentukan citra destinasi kognitif dan keseluruhan 

(Jeong, Holland, Jun, & Gibson, 2012, hal. 16-27).  

      Citra Destinasi adalah anteseden penting dari perilaku wisatawan 

(Josiassen, A., Assaf, A. G., Woo, L., & Kock, F, 2016, hal. 789-803; Kim, H., 

& Stepchenkova, S, 2015, hal. 29-41 & Tan, W. K., & Wu, C. E, 2016, hal. 
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214-226). Citra Destinasi secara keseluruhan memengaruhi perilaku wisatawan 

dalam tiga fase: pra kunjungan, selama kunjungan, dan pasca kunjungan. 

Selama fase pra kunjungan, Citra Destinasi memiliki pengaruh yang signifikan 

pada niat dan keputusan pengunjung potensial karena sifat tidak berwujud dari 

suatu destinasi dan pengetahuan pengunjung yang terbatas mengenai lokasi 

(Martín-Santana, J. D., Beerli-Palacio, A., & Nazzareno, P. A, 2017, hal. 13-

25).  

      Penelitian yang berfokus pada citra destinasi secara online telah 

mempelajari bagaimana pengguna sering membentuk citra destinasi 

berdasarkan sumber online, dengan mempertimbangkan dampak dari konten 

dan informasi yang tersedia (Frías, Rodríguez, & Castaneda, 2008, hal. 163-

179; Jeong, Holland, Jun, & Gibson, 2012, hal. 16-27; Liodra-Riera, Martínez-

Ruiz, Jime nez-Zarco, & Izquierdo-Yusta, 2015, hal. 319-328; Mak, 2017, hal. 

280-297; Rodríguez-Molina, Frías-Jamilena, & Castañeda-García, 2015, hal. 

303-317). Citra destinasi yang disajikan oleh konten di Website Destination 

Management Organization berbeda dari citra destinasi yang disajikan oleh 

sumber informasi online lainnya seperti, operator tour dan website agen 

perjalanan, majalah perjalanan online dan situs panduan perjalanan, komunitas 

perjalanan online dan blog perjalanan online (Choi, Lehto, Morrison, 2007, hal. 

118-129; Koltringer & Dickinger, 2015, hal. 1836-1843; Michaelidou, 

Siamagka, Moraes, & Micevski, 2013, hal. 789-804).  

Terdapat perspektif lain yang menunjukkan bahwa kualitas informasi di 

Website Destination Management Organization secara tidak langsung 

memengaruhi niat orang untuk mengunjungi destinasi (Chung, Lee, Lee, & 
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Koo, 2015, hal. 130-143). Niat untuk mengunjungi adalah variabel hasil yang 

penting, karena memiliki korelasi yang substansial dengan perilaku perjalanan 

(Noh, 2007, hal. 163-182). Ariana & Sudiarta (2006, hal. 85-102), menyatakan 

bahwa niat untuk mengunjungi, dapat terpengaruh oleh: keinginan untuk 

mengunjungi tempat-tempat wisata berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

media massa, keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata berdasarkan 

cerita keluarga dan kerabat & keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat 

wisata untuk memenuhi rasa penasaran langsung tentang pemandangan.   

      Berkaitan dengan uraian pariwisata, generasi millennial, destination 

management organization (DMO), kualitas website destinasi, sikap pengguna 

website, citra destinasi wisata, dan minat kunjungan wisatawan, obyek 

penelitian ini adalah Candi Borobudur, yang merupakan Candi Buddha 

terbesar di dunia antara 780-840 masehi. Peninggalan Candi Borobudur ini 

dibangun sebagai tempat pemujaan buddha dan tempat ziarah yang berisi 

petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju 

pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Candi borobudur dibangun 

dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan 

Buddha yang pada struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan empat pintu 

masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran yang dilihat dari luar hingga ke 

dalam terbagi menjadi dua bagian yaitu alam dunia yang terbagi menjadi tiga 

zona di bagian luar, dan alam nirwana di bagian pusat pertama adalah zona 

satu yaitu Kamadhatu yang artinya adalah alam dunia yang terlihat dan sedang 

dialami oleh manusia sekarang, lalu, zona dua yaitu Rupadhatu yang artinya 

adalah alam peralihan yang menerangkan manusia telah dibebaskan dari urusan 
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dunia, selanjutnya, zona tiga yaitu Arupadhatu yang artinya adalah alam 

tertinggi, rumah Tuhan (borobudurpark.com, 2017).  

      Pada Candi Borobudur, terdapat 72 stupa secara keseluruhan dengan stupa 

terbesar yang berada di tengah tidak setinggi versi aslinya yang memiliki tinggi 

42 m di atas tanah dengan diameter 9,9 m dan secara keseluruhan terdapat 504 

buddha dengan sikap meditasi dan enam posisi tangan yang berbeda di 

sepanjang candi. Selama restorasi pada awal abad ke 20, ditemukan dua candi 

yang lebih kecil di sekitar Borobudur yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut 

yang segaris dengan Candi Borobudur. Candi Mendut yang berada 3 km dari 

candi borobudur dimana ketiga candi membentuk rute untuk Festival Hari 

Waisak yang digelar tiap tahun saat bulan purnama pada bulan April atau Mei 

sebagai peringatan atas lahir dan meninggalnya, serta pencerahan yang 

diberikan oleh Buddha Gautama (borobudurpark.com, 2017).  

      Website destinasi wisata Candi Borobudur yang dikelola oleh PT. Taman 

Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) ini berisikan 

berbagai informasi dan panduan mengenai penjelasan candi yang terdiri dari 

sejarah dan galeri, atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan yang 

berkunjung, foto, video mengenai destinasi wisata, rekomendasi akomodasi di 

sekitar destinasi wisata, informasi terkait dengan biaya tiket masuk dan paket 

terusan wisata. Terdapat panduan perjalanan untuk wisatawan yang ingin 

menuju ke Candi Borobudur melalui kota Yogyakarta dan kota Semarang, serta 

agenda dan berita yang terkait dengan jadwal dari berbagai acara atau festival 

yang diadakan di Kawasan Candi Borobudur dan artikel mengenai cerita 

mitologi dan legenda Candi Borobudur (borobudurpark.com, 2017).  
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      Terkait dengan Website destinasi wisata Candi Borobudur, pada halaman 

berikutnya, terlampir tabel 1.1 mengenai review website dan social media 2018 

dari PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (Persero). 

TABEL 1.1 
Review Website dan Social Media 2018 

    Sumber: PT. Persero Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (2018)  
 
 

      Berdasarkan Tabel 1.1, pengguna website Borobudur Park per 31 

Desember 2017 sebanyak 80.842 pengguna dengan melakukan 100.872 sesi 

pada website borobudurpark, yang mengalami peningkatan per 31 Desember 

SOSIAL MEDIA FOLLOWERS  
PER 31 DES 2017 

FOLLOWERS   
PER 31 DES 2018 KETERANGAN 

 
WEBSITE 

borobudurpark 

 
80.842 Users 

100.872 Sessions 

 
204.000 Users 

251.000 Sessions 
 

 
Fungsi Promosi, 
Informasi Produk 
Wisata & Event 

Tahunan 
 

FACEBOOK 
@borobudurpark 

 
15.587 

 
19.046 

 

 
Fungsi Promosi 
menggunakan  
Facebook Ads 

 
 

INSTAGRAM 
@borobudurpark 

 
8.897 

Jumlah Posts 327  

 
14.500 

Jumlah Post 802 
 

 
Fungsi Promosi 

Berbahasa Inggris 
Target Wisatawan 

Mancanegara 
 

TWITTER 
@borobudurpark 
 

 
110.602 

Tweets 5.380 

 
113.000 

Tweets 6.101 

 
Fungsi Promosi & 

News Update 
Serta Networking 

Media 
(Sempat mencapai 
130.000 Follower 

namun ada 
bersih2 Akun Non 

Aktif) 

 
YOUTUBE 

@borobudurpark 

 
11 Subscribers 

24 Videos 
 

 
42 Subscibers 

74 Videos 

 
Fungsi Promosi & 

Dokumentasi 
Event 

 
 

WEBSITE 
VisitRamayana 

 

 
----- 

 
17.000 Users 

22.000 Sessions 
(Start 1 Mar 18) 

 
Promosi 

Ramayana 
Prambanan  



	

 9 

2018 menjadi sebanyak 204.000 pengguna dengan melakukan 251.000 sesi 

pada website borobudurpark. Pengguna facebook @borobudurpark per 31 

Desember 2017 sebanyak 15.587, yang mengalami peningkatan per 31 

Desember 2018 menjadi 19.046. Pengguna instagram @borobudurpark per 31 

Desember 2017 sebanyak 8.897 dengan jumlah posts 327, yang mengalami 

peningkatan per 31 Desember 2018 menjadi sebanyak 14.500 dengan jumlah 

posts 802.  

      Pengguna twitter @borobudurpark per 31 Desember 2017 sebanyak 

110.602 dengan tweets 5.380, yang mengalami peningkatan per 31 Desember 

2018 menjadi 113.000 dengan tweets 6.101. Pengguna youtube 

@borobudurpark per 31 Desember 2017 sebanyak 11 subscribers dengan total 

24 videos, yang mengalami peningkatan per 31 Desember 2018 menjadi 

sebanyak 42 subscribers dengan total 74 videos. Pengguna website 

VisitRamayana per 31 Desember 2017 belum dapat terealisasi dengan baik, 

namun, per 31 Desember 2018, pengguna website VisitRamayana sebanyak 

17.000 dengan melakukan 22.000 sesi pada website VisitRamayana.  

      Pembuatan website Borobudur Park ini digunakan sebagai fungsi untuk 

melakukan kegiatan promosi, menampilkan informasi yang terkait dengan 

produk wisata dan event tahunan. Selain, website Borobudur Park, pihak 

pengelola juga melakukan kegiatan promosi melalui facebook 

@borobudurpark menggunakan facebook ads, instagram @borobudurpark 

yang menggunakan bahasa Inggris untuk target wisatawan mancanegara, 

twitter @borobudurpark untuk news update dan networking media, youtube 
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@borobudurpark untuk dokumentasi event, dan website VisitRamayana untuk 

kegiatan promosi Ramayana Prambanan.  

      Berdasarkan dengan data mengenai Review Website dan Social Media 

2018, di bawah ini, juga terlampir tabel 1.2 mengenai realisasi pengguna jasa 

tahun 2018 unit borobudur kategori wisatawan nusantara:  

TABEL 1.2 
Realisasi Pengguna Jasa Tahun 2018 Unit Borobudur Kategori 

Wisatawan Nusantara 

 Sumber: PT. Persero Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (2018)  
 
 

      Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diambil simpulan yang menunjukkan bahwa, 

kunjungan Wisatawan Nusantara ke Candi Borobudur pada semester 1 yang 

terhitung dari bulan Januari–Juni 2018 adalah sebesar satu juta delapan ratus 

enam puluh lima lima ratus delapan puluh lima wisatawan dan mengalami 

penurunan pada semester 2 yang terhitung dari bulan Juli– Desember 2018 

dimana kunjungan Wisatawan Nusantara menjadi satu juta delapan ratus tiga 

puluh empat tiga ratus delapan wisatawan. Jumlah wisatawan secara 

BULAN UMUM PELAJAR ANAK TOTAL 
PAKET 

JUMLAH 
WISNUS 

JANUARI  172,984  117,077   29,272   4,512   323,845  
FEBRUARI  122,475  96,668   15,901   1,620   236,664  
MARET  140,261   133,030   17,860   1,875   293,026  
TRIWULAN I 435,720 346,775  63,003  8,007   853,535  

APRIL  130,482   174,187   16,862   3,768   325,299  
MEI  88,625   137,374   10,086   3,276   239,361  
JUNI  347,050  7,520   80,976   11,844   447,390  
TRIWULAN II 566,157   319,081   107,924   18,888   1,012,050  
SEMESTER I 1,001,877  665,856   170,957   26,895   1,865,585  

JULI  220,980   24,343   42,351   7,375   295,049  
AGUSTUS  141,449   13,359   18,670   5,205   178,683  
SEPTEMBER  138,631   40,672   17,188   9,169   205,660  
TRIWULAN III 501,060   78,374   78,209   21,749   679,392  
OKTOBER  114,483   74,439   13,874   2,956   205,752  
NOVEMBER  137,046  93,799   16,817   3,848   251,510  
DESEMBER  377,327   226,494   79,600   14,233   697,654  
TRIWULAN IV 628,856   394,732   110,291   21,037   1,154,916  
SEMESTER II 1,129,916  473,106   188,500   42,786   1,834,308  

TOTAL 2,131,793  1,138,962   359,457   69,681   3,699,893  
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keseluruhan dari kategori umum, pelajar, anak, dan total paket pada tahun 2018 

adalah sebesar tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus 

sembilan puluh tiga Wisatawan Nusantara.  

      Berkaitan dengan data realisasi pengguna jasa tahun 2018 Unit Borobudur 

kategori Wisatawan Nusantara, berikut di bawah ini juga terlampir tabel 1.3 

mengenai data realisasi pengguna jasa tahun 2018 Unit Borobudur kategori 

Wisatawan Mancanegara:  

TABEL 1.3 
Realisasi Pengguna Jasa Tahun 2018 Unit Borobudur Kategori 

Wisatawan Mancanegara 

Sumber: PT. Persero Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (2018)  
 
 

      Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diambil simpulan yang menunjukkan bahwa, 

kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Candi Borobudur pada semester 1 yang 

terhitung dari bulan Januari–Juni 2018 adalah sebesar seratus dua puluh dua 

ribu dua ratus tujuh puluh dua wisatawan dan mengalami peningkatan pada 

BULAN ASITA UMUM  PELAJAR ANAK TOTAL 
PAKET 

JUMLAH 
WISMAN 

JANUARI  5,318 2,936   894   139   7,620   16,907   
FEBRUARI  3,174 6,013  901  272 11,145 21,505 
MARET  3,929  6,578   828  203  11,718   23,256   

TRIWULAN I 12,421 15,527  2,623 614  30,483 61,668 
APRIL   6,107 3,383  636   165   12,441  22,732   
MEI  5,397  2,753  476 72 13,442   22,140 
JUNI  2,990 2,163   371  74  10,134 15,732   
TRIWULAN II 14,494 8,299  1,483 311 36,017   60,604 
SEMESTER I 26,915 23,826  4,106   925  66,500  122,272  

JULI   9,397 4,989  1,618 563  27,869  44,436  
AGUSTUS   9,772 5,501   1,731  530  33,600  51,134  
SEPTEMBER  8,557  3,766  1,169 124  19,715 33,331  
TRIWULAN III 27,726  14,256  4,518   1,217  81,184   128,901  
OKTOBER   5,748 3,272  557 97  13,646  23,320  
NOVEMBER  4,848 2,328  505   116 9,554 17,351  
DESEMBER   3,865 3,009   476  283  9,307  16,940  
TRIWULAN IV  14,461 8,609 1,538  496  32,507  57,611   
SEMESTER II 42,187  22,865 6,056  1,713  113,691   186,512  

TOTAL 69,102 46,691 10,162 2,638 180,191 308,784 
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semester 2 yang terhitung dari bulan Juli–Desember 2018 dimana kunjungan 

wisatawan mancanegara menjadi seratus delapan puluh enam ribu lima ratus 

dua belas wisatawan. Jumlah wisatawan secara keseluruhan dari kategori Asita, 

umum, pelajar, anak, dan total paket pada tahun 2018 adalah sebesar tiga ratus 

delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat Wisatawan Mancanegara.  

      Berdasarkan dengan data pada Tabel 1.1 mengenai review website dan 

social media 2018, data pada Tabel 1.2 mengenai realisasi pengguna jasa tahun 

2018 Unit Borobudur kategori Wisatawan Nusantara, dan data pada Tabel 1.3 

mengenai realisasi pengguna jasa tahun 2018 Unit Borobudur kategori 

Wisatawan Mancanegara, terdapat penurunan tingkat kunjungan Wisatawan 

Nusantara pada tahun 2018 di Semester I dan Semester II, tetapi kunjungan 

Wisatawan Mancanegara mengalami peningkatan pada tahun 2018 di Semester 

I dan Semester II, sedangkan data pada Tabel 1.1, menunjukkan meningkatnya 

jumlah pengguna website destinasi wisata Candi Borobudur.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:  

1.  Dalam penelitian terdahulu (Jimenez-Barreto & Campo-Martinez, 2018), 

dilakukan identifikasi bagaimana website destinasi, menggunakan 

teknologi Web 2.0, dapat memotivasi partisipasi pengguna dengan merek. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif gabungan, 

dan meneliti peran kualitas website destinasi pada sikap terhadap website 

dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam pengalaman kreasi secara online 

serta sikap terhadap website kepada kesediaan untuk berpartisipasi dalam 

pengalaman kreasi secara online. Sedangkan, dalam penelitian ini, 

dilakukan analisis pengaruh kualitas website destinasi terhadap sikap 
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pengguna website dan citra destinasi wisata serta hanya menggunakan 

metode kuantitatif.  

2.   Pada penelitian terdahulu (Zeglat, Shrafat, & Al-Smadi, 2016), penelitian 

ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kualitas layanan elektronik 

(E-SQ) dari database akademik online yang ditawarkan di lembaga 

akademik Yordania pada niat perilaku pengguna akhir. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa hanya empat dimensi E-SQ (kemudahan penggunaan, 

desain website, variabel keamanan, dan keandalan) memiliki dampak 

positif pada kepuasan pengguna. Penelitian ini menerapkan teknik 

convenience sampling. Sedangkan, dalam penelitian ini, untuk dimensi E-

SQ yang diteliti adalah desain visual, kemudahan penggunaan, informasi 

dan interaktivitas tanpa adanya dimensi keamanan serta penelitian ini 

menerapkan teknik purposive sampling.  

3.  Dalam penelitian terdahulu (Satyarini, Rahmanita, & Setarnawat, 2017), 

penelitian ini meneliti pengaruh citra destinasi terhadap minat kunjungan 

wisatawan dan keputusan untuk berkunjung serta minat kunjungan 

wisatawan terhadap keputusan untuk berkunjung. Sedangkan dalam 

penelitian ini, meneliti sikap pengguna website, citra destinasi wisata dan 

kualitas website destinasi terhadap minat kunjungan wisatawan.  

 
B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut:  

1.  Apakah kualitas website destinasi memengaruhi sikap pengguna website?  
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2. Apakah kualitas website destinasi memengaruhi citra destinasi wisata Candi 

Borobudur?   

3. Apakah sikap pengguna website memengaruhi minat kunjungan wisatawan 

ke Candi Borobudur?  

4.  Apakah citra destinasi wisata memengaruhi minat kunjungan wisatawan ke 

Candi Borobudur?  

5. Apakah kualitas website destinasi memengaruhi minat kunjungan wisatawan 

ke  Candi Borobudur?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis apakah kualitas website destinasi memengaruhi sikap      

pengguna website.  

2.   Menganalisis apakah kualitas website destinasi memengaruhi citra destinasi  

        wisata Candi Borobudur.  

3.	 Menganalisis apakah sikap pengguna website memengaruhi minat 

kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur.  

4.   Menganalisis apakah citra destinasi wisata memengaruhi minat kunjungan  

      wisatawan ke Candi Borobudur.  

5.   Menganalisis apakah kualitas website destinasi memengaruhi minat 

      kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur.  
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dan kegunaan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Akademis 

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan ilmu yang baru 

secara akademis dalam memahami ilmu manajemen pariwisata 

berkelanjutan melalui website destinasi wisata, khususnya mengenai 

kualitas website destinasi yang memengaruhi sikap pengguna website, 

kualitas website destinasi yang memengaruhi citra destinasi wisata Candi 

Borobudur, sikap pengguna website yang memengaruhi minat kunjungan 

wisatawan ke Candi Borobudur, citra destinasi wisata yang memengaruhi 

minat kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur, dan kualitas website 

destinasi yang memengaruhi minat kunjungan wisatawan ke Candi 

Borobudur.  

2. Bagi Pemerintah Daerah, Pengelola Destinasi Wisata, dan Masyarakat Lokal 

Setempat  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan saran yang dapat 

dipertimbangkan sebagai faktor-faktor untuk meningkatkan minat 

kunjungan wisatawan secara global baik wisatawan domestik maupun 

wisatawan internasional demi menjaga citra destinasi wisata Candi 

Borobudur melalui kegiatan sosialisasi diantara pemerintah daerah, 

pengelola destinasi wisata, dan melibatkan masyarakat lokal setempat agar 

secara bersama-sama berdiskusi serta memberikan pendapat mengenai 
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kelebihan dan kekurangan pada website destinasi wisata agar dapat 

dilakukan perubahan yang lebih baik seperti adanya perubahan atau 

penambahan konten, penjelasan informasi dan atraksi wisata, dan video 

yang menarik pada website yang disertai dengan panduan penggunaan 

setiap konten dengan terperinci agar memudahkan setiap wisatawan yang 

menggunakan setiap konten pada website destinasi wisata Candi Borobudur, 

sehingga website destinasi wisata Candi Borobudur akan menjadi terpadu 

dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak pelaku pariwisata yang ingin 

mengembangkan destinasi wisata Candi Borobudur menjadi pariwisata yang 

berkelanjutan.   

3. Bagi Perusahaan Biro Perjalanan Wisata 

    Diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan biro perjalanan 

wisata dalam memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait 

kebutuhan kegiatan pariwisata yang diinginkan oleh wisatawan yang 

berkunjung ke Candi Borobudur melalui website destinasi wisata Candi 

Borobudur yang dimana pada website destinasi wisata Candi Borobudur 

sudah terdapat konten-konten yang berisikan penjelasan mengenai sejarah, 

kebudayaan, atraksi wisata, akomodasi dan video keindahan Candi 

Borobudur yang secara langsung dapat dilihat oleh pihak biro perjalanan 

wisata maupun wisatawan. Hal ini tentu akan membuat wisatawan semakin 

memahami dan mengenal lebih dekat mengenai satu destinasi wisata yang 

akan dikunjungi dan juga menjadi cara alternatif untuk pihak biro perjalanan 

wisata dalam memperkenalkan Candi Borobudur secara langsung melalui 

perkembangan website destinasi wisata Candi Borobudur yang sudah 
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menjadi acuan utama dalam menarik minat kunjungan wisatawan yang di 

dalam perkembangan jangka panjang dapat meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan setiap tahunnya ke Candi Borobudur.    

 

E. Sistematika Penulisan  

Penelitian dengan judul Analisis Kualitas Website Destinasi terhadap 

Minat Kunjungan Wisatawan melalui Sikap Pengguna Website dan Citra 

Destinasi Wisata Candi Borobudur pada Generasi Millennial ini terdiri dari 

lima bab yang menjabarkan pendahuluan, tinjauan pustaka dan pengembangan 

hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan, 

keterbatasan, dan implikasi.   Berikut uraian mengenai sistematika penulisan:  

BAB I PENDAHULUAN 

						Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang 

masalah yang mendasari diadakannya penelitian dalam keterkaitan antara teori 

dari variabel kualitas website destinasi, sikap pengguna website, citra destinasi 

wisata, dan minat kunjungan wisatawan dengan suatu realitas yang terjadi, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademik, 

dampak bagi pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi website destinasi 

wisata yang berkordinasi dengan pihak pengelola obyek wisata dan masyarakat 

lokal setempat, bagi perusahaan biro perjalanan wisata dalam memberikan 

informasi terkait dengan kebutuhan pariwisata akan wisatawan yang akan 

berkunjung ke Candi Borobudur melalui website destinasi wisata Candi 

Borobudur dan sistematika penulisan.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

 Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan prinsip 

dasar sebagai acuan untuk mendeskripsikan makna yang lebih mendalam dari 

variabel penelitian kualitas website destinasi, sikap pengguna website, citra 

destinasi wisata, dan minat kunjungan wisatawan, rerangka konseptual dalam 

mengaplikasikan sebuah model dan pola gambaran penelitian secara sistematis 

akan penyesuaian teori-teori dengan permasalahan dalam penelitian dan 

pengembangan hipotesis berupa pernyataan yang akan diuji kebenarannya.  	

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini memaparkan metode penelitian yang dilakukan, rancangan 

penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, metode 

pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan metode analisis data. 

Penentuan sampel dalam memutuskan jumlah responden dan populasi sampel 

yang akan dipilih untuk membantu dalam pengisian data dengan penyesuaian 

pada jumlah indikator dari setiap variabel yang diteliti, instrumen 

pengumpulan data berupa kuesioner dari responden dalam mendukung 

efektifitas dan efisiensi penyebaran kuesioner, pengukuran variabel didapatkan 

dari kuesioner dalam bentuk pernyataan yang dinilai dari skala satu sampai 

dengan skala enam oleh responden merujuk pada skala likert seperti sangat 

tidak setuju, kurang setuju, agak kurang setuju, agak setuju, setuju, dan sangat 

setuju, serta metode analisis data yang dilakukan secara statistik.  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan terhadap deskripsi data 

(obyek) penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. 

Analisis hasil dari penelitian yang telah dipaparkan berdasarkan teori-teori 

yang sudah dijelaskan pada sebelumnya dan dari hasil dalam bentuk tabel dan 

angka yang didapatkan dari langkah-langkah analisis serta pengujian pada 

metode analisis data kemudian dideskripsikan & dianalisis secara lengkap 

mengenai hasil pembahasan.   

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI  	

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan 

implikasi teoritis dan manajerial dari hasil penelitian secara keseluruhan dan 

saran-saran yang memiliki manfaat secara akademis dalam menambah ilmu, 

wawasan, dan pengetahuan yang baru terkait variabel penelitian, dampak bagi 

pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan sosialisasi website destinasi 

wisata dari berbagai faktor untuk mendukung minat kunjungan wisatawan yang 

mengarah kepada pariwisata berkelanjutan, dan bermanfaat untuk perusahaan 

biro perjalanan wisata dalam pemberian informasi kepada wisatawan berupa 

atraksi, serta kebutuhan pariwisata lainnya terutama melalui website destinasi 

wisata Candi Borobudur.  
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