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ABSTRAK 

 

Nama : Rifan Fauzin Ivanudin, NIM : 1721100064, Skripsi ini dengan Judul : 

PENGARUH ADVERTISING DAN DAYA TARIK WISATA TERHADAP 

KEPUTUSAN WISATAWAN MENGUNJUNGI OBJEK WISATA UMBUL 

NILO, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma 

Klaten 2019. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh advertising dan daya tarik 

wisata terhadap keputusan wisatawan mengunjungi objek wisata Umbul Nilo 

 Populasi dalam penelitian adalah wisatawan yang mengunjungi objek 

wisata Umbul  Nilo. Sampel yang diambil adalah 70 wisatawan yang 

mengunjungi objek wisata Umbul Nilo. Metode pengambilan sampel yang 

dilakukan adalah dengan melalui penyebaran kuesioner. 

 Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik 

(uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi 

linier berganda, dan uji hipotesis (uji parsial, uji simultan dan uji koefisien 

determinasi). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa advertising dan daya tarik wisata 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan wisatawan. 

 

 

Kata kunci: Advertising, Daya Tarik Wisata, dan Keputusan Wisatawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pariwisata di Indonesia dalam tiga tahun ini sangat 

pesat seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan aktivitas masyarakat 

global yang turut mempengaruhi pola hidup dan preferensi berbagai kegiatan 

yang dijalani. Di tahun 2016, pertumbuhan jumlah wisatawan nasional 

mencapai 1,97% atau sebanyak 6.677.918 wisatawan (Pusdatin 

Kemenparekraf & BPS, 2016). Perkembangan pariwisata tersebut juga dapat 

meningkatkan perekonomian Indonesia dengan menambah devisa negara 

melalui kunjungan wisatawan mancanegara. 

Pengembangan obyek wisata juga harus didukung dengan pengelolaan 

yang baik. Dibutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri 

dari masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha 

maupun pihak swasta. Pemerintah sebagai fasilitator berperan dalam 

pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan obyek 

wisata. 

Klaten sebagai kota dengan julukan “Kota Seribu Oemboel” memiliki 

wisata andalan yaitu sumber mata air atau umbul. Saat ini telah ada 191 mata 

air yang tersebar di 17 kecamatan dalam wilayah Klaten. Salah satu mata air 

yang terdapat di kecamatan Tulung adalah mata air atau umbul Nilo. Umbul 

Nilo saat ini dikelola oleh salah satu warga yang tinggal disekitar umbul. 
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Seiring perkembangan obyek wisata yang ada di kecamatan Tulung dan 

sekitarnya, pengunjung umbul Nilo semakin berkurang. Hal ini diduga karena 

kurangnya periklanan baik itu media cetak ataupun media elektronik. Selain 

itu, Daya Tarik Wisata yang ditawarkan cenderung monoton dibandingkan 

dengan obyek wisata lain yang ada disekitarnya. 

Menurut Kotler dan Keller (2007:244), promosi berarti aktivitas yang 

mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk sasaran untuk 

membelinya. Bahkan kegiatan iklan dianggap sangat penting jika ingin 

produknya sukses di pasar. Iklan memang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen terhadap merek yang diiklankan. Pengaruh iklan pada perilaku 

konsumen ini sangat variatif, mulai dari mendorong konsumen untuk mencari 

produk yang dimaksud sampai dengan mendorong orang yang sebelumnya 

tidak loyal menjadi loyal. Keunggulan periklanan lainnya adalah kemampuan 

membangun dan menciptakan brand image dibenak konsumen. 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengelola umbul nilo masih 

sangat kurang. Upaya promosi yang telah dilakukan oleh pengelola umbul 

nilo antara lain masih hanya sebatas pada media tampilan yakni berupa baliho 

dan banner saja. Pemasangan baliho dan banner masih kurang optimal dalam 

menarik tingkat kunjungan wisatawan, hal tersebut dikarenakan pemasangan 

baliho yang terletak di depan pintu masuk dan pemasangan banner dilakukan 

di dalam area umbul nilo. Media-media lainnya seperti media cetak, media 

penyiaran dan media digital masih belum diterapkan oleh pihak pengelola. 
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Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, seharusnya pengelola 

lebih memperhatikan promosi melalui media digital khususnya sosial media. 

Sosial media seperti facebook atau instagram merupakan alat promosi 

bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan 

promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan 

untuk pemasaran objek wisata dan merupakan salah cara terbaik untuk dapat 

menjangkau banyak wisatawan. Disaat pengelola objek wisata lain sudah 

sangat gencar melakukan promosi digital, pengelola umbul nilo masih belum 

terlalu aktif melakukan promosi digital. 

Menurut Devy dan Soemanto (2017), bahwa daya tarik dalam obyek 

wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya 

peningkatan dan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata. Keberadaan 

Obyek dan Daya Tarik Wisata merupakan mata rantai terpenting dalam suatu 

kegiatan wisata, hal ini disebabkan karena faktor utama yang membuat 

pengunjung atau wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata adalah 

potensi dan daya tarik yang dimiliki obyek wisata tersebut. 

Daya tarik yang ada di Umbul Nilo terkesan monoton, karena tidak 

ada daya tarik lain selain pemandian dengan sumber mata air yang jernih. 

Selain itu, akses ke tempat wisata juga masih sulit dijangkau. Kebersihan 

yang masih kurang terjaga serta fasilitas di lokasi wisata juga masih kurang 

memadai. 

Perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian akan didasari atau dipertimbangkan oleh gaya 
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hidupnya (Hartimbul, 2011:34). Gaya hidup yang semakin berubah 

mengakibatkan perubahan terhadap selera masing-masing individu ataupun 

cara perusahaan dalam merubah gaya hidup seseorang untuk dapat mengikuti 

perkembangan yang ada. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Lapian, Mandey, dan 

Loindong (2015) bahwa periklanan dan Daya Tarik Wisata berpengaruh 

terhadap Keputusan Wisatawan berkunjung ke daerah wisata pantai Firdaus. 

Penelitian lain yaitu penelitian Mandagie, Sepang, Lumanauw (2014) 

menunjukkan bahwa iklan dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Selain itu, penelitian Basiya dan Rozak (2012) yang menunjukkan 

bahwa Daya Tarik Wisata alam berpengaruh positif terhadap kepuasan 

wisatawan mancanegara. Peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata alam akan 

meningkatkan kepuasan wisatawan mancanegara berkunjung di destinasi 

Jawa Tengah. Penelitian Saputro (2017) menunjukkan Daya Tarik Wisata 

sangat berpengaruh terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Pantai Air 

Manis, terutama dari segi kelengkapan dan kondisi fasilitas. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh variabel Advertising dan Daya Tarik Wisata. Adapun judul 

penelitian yang diambil adalah “PENGARUH ADVERTISING DAN 

DAYA TARIK WISATA TERHADAP KEPUTUSAN WISATAWAN 

MENGUNJUNGI OBJEK WISATA UMBUL NILO”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil 

adalah: 

1. Alasan subjektif: 

a. Menambah pengetahuan penulis tentang manajemen pemasaran. 

b. Keputusan Wisatawan dalam mengunjungi objek wisata Umbul 

Nilo dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

Advertising dan Daya Tarik Wisata. 

2. Alasan objektif: 

a. Menghemat tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

dijangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Penegasan Judul 

Sebagai  langkah  awal  untuk  memahami  judul  sripsi  ini,  dan  

untuk menghindari  kesalahpahaman,  maka  penulis  merasa  perlu  untuk  

menjelaskan beberapa  kata  yang  menjadi  judul  skripsi  ini.  Adapun  judul  

skripsi  yang dimaksudkan  adalah  PENGARUH ADVERTISING DAN 

DAYA TARIK WISATA TERHADAP KEPUTUSAN WISATAWAN 

MENGUNJUNGI OBJEK WISATA UMBUL NILO DI KABUPATEN 

KLATEN. Adapun  uraian  pengertian beberapa  istilah  yang  terdapat  

dalam  judul  proposal  ini  yaitu,  sebagai  berikut: 
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Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang 

(Hasan Alwi, 2001). 

Advertising adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari 

pada informasi tentang keungulan atau keuntungan suatu produk, yang 

disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang 

akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian (Tjiptono, 

2005). 

Daya tarik adalah kemampuan menarik perhatian (Hasan Alwi, 2001). 

Sedangkan yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata pada judul ini adalah 

segala sesuatu yang memicu seseorang dan/atau sekelompok orang 

mengunjungi suatu tempat karena sesuatu itu memiliki makna tertentu 

(Warpani, 2007). 

Keputusan adalah suatu pemilihan diantara alternatif-alternatif 

(Stoner, 2012). 

Wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang 

berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan 

sesuatu yang lain (Kusumaningrum, 2009). 

Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber 

daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya 

tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan (Yoeti, 

1996). 
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Umbul adalah mata air dimana airnya keluar ke permukaan pada suatu 

dataran (Hasan Alwi, 2001). 

Kabupaten adalah daerah swatantra tingkat II yang dikepalai oleh 

bupati, setingkat dengan kota madya, merupakan bagian langsung dari 

provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan (Hasan Alwi, 2001). 

 

D. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut 

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian 

akan tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Wisatawan mengunjungi wisata 

Umbul Nilo yaitu Advertising dan Daya Tarik Wisata. Penelitian ini 

dibataskan pada pengunjung obyek wisata Umbul Nilo, Desa Daleman, 

Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Apakah Advertising berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Wisatawan mengunjungi obyek wisata Umbul Nilo di Kabupaten 

Klaten? 
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2. Apakah Daya Tarik Wisata berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Wisatawan mengunjungi obyek wisata Umbul Nilo di 

Kabupaten Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Advertising dan Daya Tarik Wisata 

terhadap Keputusan Wisatawan mengunjungi objek wisata Umbul 

Nilo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Advertising terhadap Keputusan 

Wisatawan mengunjungi objek wisata Umbul Nilo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap Keputusan 

Wisatawan mengunjungi objek wisata Umbul Nilo. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi akademisi 

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pemikiran dalam hal manajemen pemasaran khususnya mengenai 

promosi melalui iklan dan pengambilan keputusan. 

2. Bagi praktisi 

Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

koreksi dalam pengembangan objek wisata. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Advertising dan Daya Tarik Wisata secara simultan berpengaruh 

terhadap Keputusan Wisatawan berkunjung ke Umbul Nilo. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai dari fhitung sebesar 11,588 yang lebih besar dari 

nilai ftabel sebesar 3,13 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan 

bahwa variabel Advertising dan Daya Tarik Wisata berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Wisatawan. Pada tabel 4.17 koefisien 

determinasi, nilai R square pada penelitian ini sebesar 0,257 atau 

25,7% yang artinya Keputusan Wisatawan hanya dapat dijelaskan 

oleh variabel Advertising dan Daya Tarik Wisata sebesar 25,7%. 

2. Advertising berpengaruh terhadap Keputusan Wisatawan berkunjung 

ke Umbul Nilo. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi (beta) 

sebesar 0,192 yang menunjukkan arah positif. Kemudian thitung sebesar 

2,044 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 

probabilitas (0,045 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa variabel 

Advertising berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Wisatawan.
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3. Daya Tarik Wisata berpengaruh terhadap Keputusan Wisatawan 

berkunjung ke Umbul  Nilo. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

regresi (beta) sebesar 0,332 yang menunjukkan arah positif. Kemudian 

thitung sebesar 3,879 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan 

bahwa variabel Daya Tarik Wisata berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Wisatawan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pengelola 

a. Periklanan sangat perlu di tambah untuk memberikan informasi 

yang lebih banyak tentang Umbul Nilo. Terutama iklan melalui 

media cetak seperti koran dan majalah dan juga media digital 

khususnya sosial media, karena sosial media dapat diakses oleh 

siapa saja sehingga dapat menjangkau wisatawan dimana saja. 

Sosial media seperti Facebook atau Instagram kini semakin 

popular dan mulai banyak digunakan oleh pengelola objek 

wisata lain sebagai media periklanan. 

b. Daya Tarik Wisata yang ada masih perlu ditingkatkan lagi untuk 

menambah kepuasan wisatawan. Kolam pemandian yang 

merupakan  daya tarik utama perlu dijaga dan ditingkatkan lagi. 
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Pengelola dapat menambah daya tarik lain semisal wahana 

permainan untuk lebih menambah daya tarik Umbul Nilo. Selain 

itu pengelola juga perlu menambah papan penunjuk jalan untuk 

mempermudah wisatawan berkunjung ke Umbul Nilo. Fasilitas 

yang ada seperti lahan parkir, toilet, posko kesehatan, pos 

keamanan, masih perlu ditingkatkan lagi untuk menambah 

kepuasan wisatawan. 

 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur Keputusan 

Wisatawan tidak hanya dengan variabel Advertising dan Daya Tarik 

Wisata, tetapi ditambah dengan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi Keputusan Wisatawan. Selain menambah variabel, 

disarankan juga untuk mengembangkan indikator tiap variabel dan 

memperluas objek dari penelitian agar hasil yang diperoleh lebih baik 

dan signifikan. 
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