


KATA PENGANTAR 

 

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan belum berakhir 

pada akhir 2020 memberikan pukulan telak pada perekonomian. Dampaknya 

dirasakan oleh berbagai sektor, termasuk pariwisata. Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan terkait Protokol Kesehatan (Prokes) 

untuk meredakan pandemi mengikis jumlah kunjungan ke daya tarik wisata di 

berbagai daerah, termasuk di Kota Yogyakarta. Hal ini tentu saja akan 

berdampak langsung pada penerimaan daerah dari sektor pariwisata. 

Meskipun kunjungan berkurang tetapi kajian untuk meningkatkan 

kualitas sektor pariwisata tetap perlu dilakukan agar dapat menjadi catatan 

khusus dan merangsang inovasi. Kajian Belanja Wisatawan Kota Yogyakarta 

tahun 2020 merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata 

Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan 

dan menerapkan Prokes secara ketat. Meskipun penuh keterbatasan tapi 

tetap terlaksana dengan baik berkat kerja sama berbagai pihak. Oleh karena 

itu, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kajian ini bermanfaat bagi pihak 

yang berkepentingan. 

 

 Yogyakarta, Desember 2020 

 

 

 Tim Penyusun 
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1.1. Latar Belakang 

Pariwisata berkontribusi positif pada pendapatan 

negara. Dari 2010 hingga 2019, kontribusi pariwisata terhadap 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan 

tren positif. Kontribusi sektor pariwisata (dalam persen) 

terhadap PDB Indonesia disajikan pada Gambar 1.1. 

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa peningkatan 

tertinggi terjadi dari tahun 2010 ke tahun 2011. Dari tahun 

2015 ke tahun 2016 dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 

terjadi penurunan. Kemudian dari tahun 2017 ke tahun 2019 

kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut 

diketahui bahwa kontribusi sektor pariwisata meskipun 

fluktuatif tapi menunjukkan tren positif. Oleh karena itu, 

sektor pariwisata harus diperhatikan agar dapat menghasilkan 

keuntungan yang maksimal. 

 

BAB I][  

PENDAHULUAN 
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.  

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 

mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Data yang 

dirilis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) menunjukkan jumlah kunjungan wisman ke 

Indonesia mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisman 

sekitar 1.03%.  

Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB 

Sumber: Lokadata 
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Pada Gambar 1.2 disajikan data jumlah kunjungan 

wisman perbulan pada tahun 2018 dan 2019. Dari Gambar 1.2 

diketahui terjadi fluktuasi jumlah kunjungan. Pada bulan 

Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 

Oktober, November jumlah wisman pada tahun 2019 lebih 

banyak daripada tahun 2018. Hanya pada dua bulan saja 

jumlah wisman pada tahun 2019 lebih sedikit daripada tahun 

2018 yaitu pada bulan Maret, dan Desember. Oleh karena itu 

total jumlah kunjungan wisman pada 2019 yaitu 16.214.702 

kunjungan lebih banyak daripada tahun 2018 yang berjumlah 

15.782.215 kunjungan. 
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Meskipun pertumbuhan sektor pariwisata di dalam 

negeri sudah cukup baik tetapi masih tertinggal dari negara-

negara tetangga. Hal ini dapat terlihat dari tren jumlah 

kunjungan wisman. Portal berita Kata Data telah merangkum 

data jumlah kunjungan wisman ke negara-negara ASEAN 

sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2018 yang didapat dari 

ASEAN Secretary. Rangkuman data tersebut disajikan pada 

Gambar 1.3. 

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah 

wisman yang berkunjung ke Indonesia kalah banyak oleh 

Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini menjadi tantangan 

bagi pemerintah dan pelaku usaha pada sektor pariwisata 

untuk meningkatkan daya pikat daya tarik wisata nasional. 

Kota Yogyakarta yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa 

Gambar 1.3 Jumlah Kunjungan Wisman ke Beberapa Negara di ASEAN 

(2008-2018) 

Sumber: Kata Data 
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Yogyakarta adalah salah satu kota yang sudah terkenal 

sebagai kota yang memiliki berbagai daya tarik wisata. 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah terkenal 

dengan label kota wisata. Daya pikat DIY didukung oleh label 

lain yaitu kota pendidikan. Selain itu, sejarah panjang 

Yogyakarta, budaya, kondisi alam, serta suasana daerahnya 

turut memperkuat daya pikat DIY. Sebagai buktinya, DIY 

selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan baik yang berasal dari 

dalam maupun luar negeri. Pemerintah provinsi (Pemprov) 

telah menargetkan pada tahun 2025, Yogyakarta menjadi 

tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara (Website Resmi 

Pemda Yogyakarta, 2019). Guna mewujudkan target tersebut, 

diperlukan upaya yang terukur dan berkesinambungan serta 

kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ibukota 

DIY, yaitu Kota Yogyakarta, merupakan wilayah strategis dan 

juga terkenal sebagai kota wisata. 
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Kota Yogyakarta memiliki luas area 32,50 km2 yang 

terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Pada tahun 2019, 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta adalah 

4.216.601 yang terdiri dari 252.682 wisman dan 3.963.919 

wisnus. Sebagai perbandingan, jumlah wisatawan yang datang 

di kabupaten/kota lain dan jumlah daya tarik wisata (DTW) 

pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.1. 

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui Kota Yogyakarta 

berada di urutan ketiga dari total kunjungan wisatawan tetapi 

memiliki jumlah kunjungan wisman terbanyak. Pada Tabel 1.2 

disajikan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta 

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan dan ODTW di Kota Yogyakarta Tahun 2019 

Kabupaten/kota 
Jumlah 

ODTW 
Wisnus Wisman Total 

Kab. Sleman 40 10.145.104 233.050 10.378.154 

Kab. Bantul 35 8.007.795 4.871 8.012.666 

Kota Yogyakarta 24 3.963.919 252.682 4.216.601 

Kab. Gunung Kidul 26 3.661.612 19.191 3.680.803 

Kab. Kulon Progo 37 1.994.417 41.753 2.036.170 

 Sumber: Statistik Kepariwisataan Dispar DIY 2019 

Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan di ODTW Kota Yogyakarta 2015-2019 

Tahun Wisman Wisnus Wisatawan 

2015 232,913  5,388,352  5,621,265  

2016 249,481  5,271,471  5,520,952  

2017 297,695  5,049,608  5,347,303  

2018 219,332  4,533,019  4,752,351  

2019 252,682  3,963,919  4,216,601  
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tahun 2015-2019. Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui jumlah 

wisatawan di Kota Yogyakarta yang dihitung berdasarkan 

pengunjung di DTW mengalami penurunan. Namun, dalam 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota 

Yogyakarta jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta dari tahun 

2017-2019 tercatat mengalami peningkatan. Data tersebut 

bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata 

Kota Yogyakarta.  

 

Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta dari 

tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 1.3. Perbedaan data 

antara Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 kemungkinan besar terjadi 

karena perbedaan metode pencatatan. 

Data pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3 dapat 

menggambarkan agregat jumlah wisatawan tetapi tidak ada 

rincian demografi, perilaku, dan nilai belanja wisatawan. 

Apabila data demografi wisatawan dan rincian pembelanjaan 

diketahui, maka dapat dibuat segmentasi wisatawan sekaligus 

rekomendasi penawaran produk yang berkaitan dengan 

pariwisata. Segmentasi wisatawan dapat meningkatkan 



LAPORAN AKHIR                                                         

KAJIAN ANALISIS BELANJA WISATAWAN KOTA YOGYAKARTA 
 2020

 

BAB I - PENDAHULUAN  8 
 

kenyamanan dan ketepatan penawaran barang dan jasa yang 

berkaitan dengan pariwisata. Data yang diperlukan untuk 

membuat segmentasi dan mengetahui perilaku wisatawan 

dapat diperoleh dengan cara survei belanja wisata. 

Data hasil survei belanja wisata di Kota Yogyakarta 

dapat digunakan untuk mengetahui persepsi wisatawan 

terhadap produk yang berkaitan dengan pariwisata dan untuk 

mengetahui perilaku wisatawan saat berwisata di Kota 

Yogyakarta. Hasil analisis itu dapat memberikan informasi 

empiris tentang kondisi sektor pariwisata sehingga dapat 

digunakan untuk menyusun strategi pengembangan sektor 

pariwisata yang pada akhirnya dapat menghasilkan 

pendapatan yang lebih besar. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui demografi, perilaku, serta distrubusi 

pola konsumsi wisatawan di Kota Yogyakarta; 

2. Menyediakan bahan untuk arah kebijakan dan strategi 

pengembangan untuk meningkatkan pendapatan dari 

sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. 
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1.3. Sasaran 

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menyediakan nilai dan distribusi pola pembelanjaan 

wisatawan berdasarkan aspek demografis dan 

psikografis, yang terkait dengan pembelanjaan 

harian/daily expenditures, jenis-jenis barang/produk 

yang dibeli/types of purchase, bentuk transaksi 

pembayaran/form of payment; kegiatan wisata yang 

dilakukan (pola perjalanan), serta pola dan distribusi 

pembelanjaan; 

2. Menyediakan bahan untuk rekomendasi kebijakan, 

rencana dan program yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan dari sektor wisata di Kota 

Yogyakarta. 

1.4. Lokasi 

Lokasi kegiatan ini adalah di Kota Yogyakarta. 

1.5. Dasar Hukum 

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini dilandasi oleh 

berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan. 
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2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1950 

tentang pemberlakuan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2,3,10 dan 11 tahun 1950. 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional Tahun 2010-2025. 

5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. 

6. Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY 

Tahun 2005-2025. 

7. Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

DIY Tahun 2012-2025. 

8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan 

Pemerintah Daerah DIY. 

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 63 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan 
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Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-

2029. 

1.6. Keluaran 

Sasaran yang akan dicapai dari survei ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Analisis pola pembelanjaan wisatawan nusantara dan 

peruntukannya; 

2. Analisis permintaan wisatawan nusantara terhadap 

produk wisata Kota Yogyakarta; 

3. Rekomendasi rencana strategi dan program untuk 

meningkatkan volume pembelanjaan wisatawan 

nusantara. 

1.7. Jadwal 

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 60 hari 

(2 bulan). Rincian jadwal penelitian disajikan pada Tabel 1.4. 
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Tabel 1.4. Jadwal Pelaksanaan Survei Analisis Belanja 

Wisatawan 

Kota Yogyakarta 

No. Tahapan 
Bulan 

I II III 

1. Ketugasan Tenaga Ahli    

2. Pendataan/Survei      

3. Pengawasan Hasil Survei      

4. Penyusunan Laporan    

5. Editing dan Rekomendasi    

6. Presentasi Laporan 

Pendahuluan  

    

7. Presentasi Laporan Akhir     

8. Revisi/Penyempurnaan 

Laporan Akhir 

    

9. Pencetakan Laporan     

 

1.8. Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan survei Analisis Belanja Wisata Kota Yogyakarta 

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan 

penelitian, sasaran penelitian, dasar hukum, keluaran, 

jadwal, dan sistematika penulisan laporan.  

BAB II Tinjauan Teori dan Konseptual 

Berisi tentang teori dan konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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BAB III Metodologi 

Berisi mengenai metode yang digunakan untuk 

penelitian ini. 

BAB IV Deskripsi Profil Responden 

Berisi deskripsi karakteristik demografi, akomodasi, dan 

lokasi kunjungan wisatawan. 

BAB V  Belanja Wisatawan Kota Yogyakarta 

Berisi analisis permintaan dan pembelanjaan 

wisatawan. 

BAB VI   Kesimpulan dan Rekomendasi   

Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari kajian 

analisis pembelanjaan wisatawan serta strategi 

peningkatan pembelanjaan wisatawan. 



LAPORAN AKHIR                                                                     

KAJIAN ANALISIS BELANJA WISATAWAN KOTA YOGYAKARTA 
 2020

 

BAB II – TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL  14 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Tinjauan Dasar Hukum dan Kebijakan Pariwisata 

2.1.1 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

Pada UU Nomor 10 Tahun 2009 pasal 5 disebutkan 

bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: 

Pertama, menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya 

sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam 

keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang 

Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, 

dan hubungan antara manusia dan lingkungan; Kedua, 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan 

kearifan lokal; Ketiga, memberi manfaat untuk kesejahteraan 

rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; Keempat, 

memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; Kelima, 

memberdayakan masyarakat setempat; Keenam, menjamin 

 

BAB II][  

TINJAUAN TEORI 

DAN KONSEPTUAL 



LAPORAN AKHIR                                                                     

KAJIAN ANALISIS BELANJA WISATAWAN KOTA YOGYAKARTA 
 2020

 

BAB II – TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL  15 
 

keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan 

daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam 

kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku 

kepentingan; Ketujuh, mematuhi kode etik kepariwisataan 

dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; 

Kedelapan, memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2.1.2 Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif 

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2020-

2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian 

Pariwisata Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 

Kementerian Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 

sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Upaya 

memposisikan peran strategis sektor pariwisata dalam 

perekonomian nasional telah dirintis melalui program Visit 

Indonesia Year 1991. Dukungan konsisten untuk menjadikan 

pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan 

semakin menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. 

Capaian sektor pariwisata nasional pada periode 2015-

2019 mengalami pertumbuhan secara konsisten dan signifikan 

walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2016. 

Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 
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terus meningkat dan mencapai target, sehingga pariwisata 

sebagai leading sector tercatat menduduki peringkat sebagai 

penyumbang devisa setelah industri sawit. Konsistensi capaian 

dari devisa yang telah ditetapkan didukung oleh capaian 

wisatawan nusantara (wisnus) yang terus melebihi target yang 

ditetapkan. Kontribusi sektor pariwisata nasional terhadap PDB 

pada tahun 2019 sebesar 4.8%. Adapun capaian terhadap 

target yang telah ditetapkan (5.5%) yaitu sebesar 87.27%. 

Mengenai kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), 

faktor bencana alam merupakan faktor utama yang 

menyebabkan berkurangnya kunjungan. Sebagai contoh: 

gempa bumi di Lombok pada bulan Agustus 2019 yang 

menyebabkan pembatalan kunjungan wisman lebih dari 75%. 

Penurunan terjadi dari bulan Agustus hingga Desember 2019. 

Dari 500.000 kunjungan wisman, rata-rata kunjungan menjadi 

100.000 wisman perbulan. Kemudian polemik zero dollar tours 

wisman Tingkok dan bencana maskapai penerbangan, seperti 

:kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang. 

Peningkatan kunjungan wisatawan terjadi dengan 

adanya event seperti ASIAN Games yang memberikan 

kontribusi cukup banyak. Wisman dari kawasan ASEAN 

memberikan kontribusi sebesar 4,861 juta dengan 

pertumbuhan terbesar mencapai 21,02%. Sehingga, 
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penyelenggaraan event besar seperti ASIAN Games, 

Olimpiade, dan sebagainya perlu dijadikan prioritas pada 

sektor pariwisata. 

Terkait daya saing pariwisata nasional yang diukur 

melalui Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), 

Indonesia sudah mencapai peringkat ke 40 dari target 

peringkat ke 30 pada tahun 2019. Secara umum nilai rata-rata 

indikator TTCI mendapatkan nilai 4,3. Hal yang perlu menjadi 

perhatian adalah terkait infrastruktur baik air transport 

infrastructure, ground & port infrastructure, maupun tourist 

infrastructure. Pada Gambar 2.1 disajikan gambaran umum 

capaian TTCI 

Gambar 2.1 Gambaran Umum Capaian TTCI 

 

Hal lain yang juga menjadi perhatian khusus adalah 

terkait environmental sustainability, health & hygiene, safety & 

security, ICT readiness, business environtment, serta human 

recources & labour market. Upaya perbaikan harus 
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diakselerasi secara konsisten dan berkesinambungan 

dilakukan agar daya saing sektor pariwisata meningkat. 

Selaras dengan indikator TTCI, pengembangan tenaga 

kerja dari sektor pariwisata juga masih perlu terus menjadi 

perhatian dari sisi kuantitas dan kualitas. Hal ini tercantum 

juga pada visi RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan SDM 

yang berkualitas dan berdaya saing. 

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan 

langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang 

akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan supaya organisasi dapat 

menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk 

mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi. Berikut 

ini potensi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif 

1.  Kekayaan dan Keragaman Sumber Daya Pariwisata 

Nasional 

Kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki 

bangsa Indonesia sangatlah besar dan dapat diberdayakan 

untuk mendukung pengembangan kepariwisataan nasional. 

Potensi dan kekayaan sumber daya alam dan budaya tersebut 

baru sebagian kecil saja yang telah dikelola dan 

dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan menjadi magnet 

untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara maupun 
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menggerakkan perjalanan wisatawan nusantara. Indonesia 

yang dihuni oleh lebih dari 300 suku bangsa, dan memiliki 742 

bahasa dan dialek serta segala ekspresi budaya dan adat 

tradisinya merupakan laboratorium budaya terbesar di dunia. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kaitan 

sejarah dengan momentum-momentum penting dalam sejarah 

peradaban dunia, antara lain penjelajahan Laksamana Cheng 

Ho yang fenomenal, penjelajahan Sir Arthur Wallacea 

(operation Wallacea), jalur pelayaran sutera (silk route), jalur 

rempah dunia (spice route), dan berbagai kaitan sejarah masa 

lalu. Kekayaan potensi momentum-momentum sejarah 

penting dunia tersebut menjadi modal yang sangat bagi 

pengembangan wisata minat khusus melalui pengembangan 

simpul-simpul dan koridor jejak perjalanan tersebut, yang 

sekaligus akan mengaitkannya dengan negara-negara pangsa 

pasar yang memiliki kaitan sejarah dan emosional dengan 

daya tarik tersebut. 

Melihat keanekaragaman sumber daya alam dan 

budaya yang dimiliki oleh Indonesia, 

Kemenparekraf/Baparekraf menetapkan fokus pengembangan 

produk wisata Indonesia dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 

a. produk wisata alam, 

b. budaya, dan  
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c. buatan 

dengan persentase performansi yang memperlihatkan size, 

spread, dan sustainability pada posisi saat ini. 

2.  Pertumbuhan Pembangunan Infrastruktur dan 

Konektivitas Antar Wilayah dan Destinasi 

Konektivitas infrastruktur destinasi pariwisata 

merupakan salah satu faktor untuk menentukan kualitas 

pengembangan destinasi pariwisata. Komitmen nasional dalam 

pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui Peraturan 

Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan 

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyebutkan bahwa 

dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional. 

Proyek strategis nasional mencakup pembangunan 

infrastruktur darat, laut dan udara serta penyeberangan yang 

bermuara pada kemudahan mobilitas wisatawan sebagai 

dampak dari terbangunnya konektivitas antar daerah. Selain 

itu, sejak 2018, pemerintah telah menyusun Integrated 

Tourism Master Plan (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata 

Nasional Danau Toba, Borobdur dan Lombok yang nantinya 



LAPORAN AKHIR                                                                     

KAJIAN ANALISIS BELANJA WISATAWAN KOTA YOGYAKARTA 
 2020

 

BAB II – TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL  21 
 

akan menjadi acuan pedoman pembangunan bagi 

kementerian/lembaga untuk membangun kawasan pariwisata 

tersebut. 

3.  Indonesia Sebagai Negara Tujuan Investasi yang 

Prospektif 

Prospek dan peluang investasi bidang pariwis ata di 

Indonesia menunjukkan bahwa kondisi bisnis dan ekonomi 

nasional yang terus membaik pasca krisis ekonomi global telah 

membuat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia 

semakin bagus, sehingga Indonesia menjadi negara tujuan 

investasi yang prospektif. World Investment Prospects Survey 

2014-2016 melaporkan bahwa dari 159 respon eksekutif 

Perusahaan Transnasional (TNC) dari negara-negara maju 

dan/atau berkembang, prospek untuk berinvestasi di 

Indonesia menduduki peringkat ke-3 (tiga) atau cukup 

prospektif. 

Tentu hal ini berkaitan dengan keberlanjutan 

(sustainability), dimana penilaina Indonesia pada daya saing 

yang berkelanjutan sangat penting untuk prospek investasi, 

mengingat bahwa investasi adalah salah satu komponen 

dalam PDB dan pertumbuhannya.  
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Secara umum, ada 3 (tiga) hal pokok yang selalu 

menjadi pertimbangan pengusaha dalam melakukan investasi, 

meliputi : 

a. Stabilitas politik dan keamanan yang memberikan 

kepastian berusaha 

b. Birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa 

melayani keinginan pengusaha tetapi tetap dalam 

koridor hukum dan peraturan yang berlaku. 

c. Mampu memberikan iklim yang kondusif untuk 

berusaha, sehingga pengusaha dapat memperoleh 

keuntungan, karena perusahaan bukanlah badan sosial. 

4.  Atensi dan Sikap Positif Masyarakat Terhadap 

Kepariwisataan Serta Potensi Wilayah Pedesaan 

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang 

ramah. Karakter keramahtamahan masyarakat Indonesia telah 

dikenal luas oleh masyarakat dunia, sehingga hal tersebut 

merupakan modal yang sangat penting dalam konteks 

kepariwisataan, mengingat esensi pariwisata adalah hubungan 

interaksi antara wisatawan sebagai tamu (guest) dengan 

masyarakat atau penduduk setempat sebagai tuan rumah 

(host). 

Berdasarkan laporan tahunan statistik Indonesia yang 

diterbitkan BPS tahun 2019, penduduk Indonesia tersebar di 
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98 kota dan 83.931 desa yang terletak di lembah, lereng dan 

hamparan. Hal tersebut menegaskan bahwa distribusi 

penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di wilayah 

perdesaan/rural area. 

Potensi penduduk di wilayah pedesaan dengan karakter 

kehidupan yang khas dan terbangun dari budaya yang hidup 

dalam masyarakat lintas generasi juga merupakan potensi dan 

kekuatan dalam kerangka pengembangan daya tarik wisata 

untuk meningkatkan diversifikasi daya tarik serta daya saing 

pariwisata Indonesia. 

2.1.3 Tinjauan Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) DIY 2012-

2025 

Perkembangan terkini, terkait dengan peningkatan 

belanja wisatawan, pada Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) DIY dapat dilihat dari misi, 

tujuan, dan sasaran RIPKD. Pada Tabel 2.1 disajikan review 

Misi, Tujuan, dan Sasaran RIPPARDA DIY. 

 

Tabel 2.1 Review Misi, Tujuan dan Sasaran dalam 

RIPPARDA DIY 

Misi Tujuan Sasaran 

Meningkatkan daya 

saing Pariwisata pada 

tingkat nasional 

maupun global 

sehingga mampu 

Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas daya 

tarik wisata yang 

mampu mendorong 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas Daya 

Tarik Wisata yang 

aman dan 
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Misi Tujuan Sasaran 

meningkatkan jumlah 

kunjungan, lama 

tinggal, dan 

pembelanjaan 

wisatawan. 

peningkatan 

jumlah kunjungan, 

lama tinggal, dan 

pembelanjaan 

wisatawan. 

 

nyaman yang 

mampu 

mendorong 

peningkatan 

jumlah 

kunjungan, lama 

tinggal, dan 

pembelanjaan 

Wisatawan. 

 Sumber:  Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 

Tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2012 – 2025. 

 

2.1.4 Tinjauan Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota 

Yogyakarta 2012-2025 

Perkembangan terkini, terkait dengan peningkatan 

belanja wisatawan, pada Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Yogyakarta dapat 

dilihat dari misi, tujuan, dan sasaran RIPPARDA Kota 

Yogyakarta. Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

Pariwisata Kota Yogykarta adalah “Terwujudnya Yogyakarta 

sebagai destinasi wisata terkemuka, berkelas dunia, berdaya 

saing, bersumber budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 

berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan 

pemberdayaan masyarakat.” Visi tersebut dicapai dengan 

misi: 
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1. Mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya 

Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat yang aman, 

nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan 

lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan 

daerah dan masyarakat; 

2. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, 

unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan; 

3. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing 

yang kreatif, inovatif, kredibel, mampu menggerakkan 

kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas 

kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan 

sosial budaya; dan  

4. Mengembangkan kelembagaan pariwisata, 

mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan 

mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam 

rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang 

berkelanjutan. 

2.2 Pengertian Wisatawan 

Wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan 

wisata atau orang yang bepergian ke suatu tempat dengan 

tujuan untuk berwisata, melihat daerah lain, menikmati 

sesuatu, mempelajari sesuatu, menambah ilmu pengetahuan 
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dan juga menambah pengalaman atau melepas penat, serta 

bersenang-senang.Wisatawan juga sering disebut dengan turis 

(tourist). Tujuan wisatawan ketika melakukan aktivitas wisata 

bermacam-macam seperti: ingin mengenal kebudayaan 

lainnya, dilakukan dalam rangka kunjungan kerja atau 

melakukan penelitian di daya tarik wisata tertentu. 

2.2.1 Wisatawan Nusantara 

Wisatawan Nusantara menurut Badan Pusat Statistik 

adalah seseorang yang melakukan perjalanan diwilayah 

teritorial suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama 

perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk 

memperoleh penghasilan ditempat yang dikunjungi serta 

bukan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan 

mengunjungi daya tarik wisata komersil, atau menginap di 

akomodasi komersil dan atau jarak perjalanan lebih besar atau 

sama dengan 100 Km pergi pulang. Lebih lanjut terkait 

dengan maksud kunjungan atau motivasi perjalanan wisata 

untuk wisatawan nusantara diantaranya adalah 

berlibur/rekrekasi, profesi/bisnis, misi/pertemuan kongres, 

pendidikan, kesehatan, ziarah, mengunjungi teman atau 

olahraga. 
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2.2.2 Wisatawan Mancanegara 

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan 

rekomendasi United Nation World Tourism Organization 

(UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke 

suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari 

satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, 

atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan 

penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua 

kategori tamu mancanegara, yaitu: 

1. Wisatawan (Tourist) 

Wisatawan adalah setiap pengunjung seperti definisi di 

atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih 

dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan 

maksud kunjungan antara lain: 

a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau 

keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan, olahraga, 

keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain. 

b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, 

konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, 

pertunjukan, dan lain-lain. 

2. Pelancong (Excursionist) 

Pelancong adalah setiap pengunjung seperti definisi di 

atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat 

yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap 
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pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau 

kereta api, di mana mereka tidak menginap di akomodasi 

yang tersedia di negara tersebut). 

2.2.3 Perkembangan Wisatawan Mancanegara dan 

Domestik Di Dunia 

1. Wisatawan Mancanegara 

Publikasi UNWTO: Tourism Towards 2030/Global 

Overview memprediksi pertumbuhan jumlah wisatawan 

mancanegara dunia berkisar 3,3% setiap tahun pada periode 

2010-2030. Pada tahun 2011-2013, jumlah wisman dunia 

melampaui prediksi tersebut. Tahun 2011-2013 jumlah 

wisman berturut-turut sebanyak 995 juta orang, 1.035 juta 

orang, dan diperkirakan mencapai 1.087 juta orang di tahun 

2013. Artinya pertumbuhan jumlah wisman tahun 2011-2013 

melebihi perkiraan yaitu: 4,96%; 4,02%; dan 5,02%. 

Tahun 2015 dan selanjutnya, tren pertumbuhan jumlah 

wisatawan mancanegara diperkirakan masih akan terus 

berlanjut. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisman di negara-

negara berkembang akan mengungguli tingkat kunjungan 

wisman negara-negara maju. Asia Pasifik akan mendapatkan 

sebagian besar kunjungan wisman, bahkan Asia Timur Laut 

akan menjadi wilayah paling sering dikunjungi melampaui 

Eropa Selatan dan Mediterania yang selama ini menjadi 

kawasan wisata favorit dunia. 
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Pertumbuhan jumlah kunjungan wisman ke negara 

berkembang diperkirakan 2x lebih cepat dibanding ke negara 

maju. Tahun 2012 negara berkembang hanya menguasai 47% 

pangsa pasar wisman, tetapi tahun 2030 diperkirakan 57% 

pangsa pasar akan dikuasai, dengan jumlah kunjungan 

melampaui 1 miliar orang. Penguasaan pangsa pasar Asia 

Pasifik, Timur Tengah dan Afrika diperkirakan meningkat, 

sebaliknya share pasar Eropa dan Amerika semakin menyusut. 

2. Wisatawan Domestik 

Kecukupan data wisatawan domestik belum sebaik 

wisatawan mancanegara. UNWTO memperkirakan jumlah 

wisatawan domestik di dunia tahun 2012 mencapai 5 – 6 

miliar orang, dengan kata lain 5 – 6 kali lebih banyak dari 

jumlah wisman dunia. Tingginya jumlah wisatawan domestik 

dunia disebabkan oleh faktor kemudahan akses ke destinasi, 

ragam produk, dan juga harga yang terjangkau. Sementara 

itu, WTTC (World Travel and Tourism Council) memperkirakan 

jumlah wisatawan domestik dunia mencapai 10 x jumlah 

wisatawan mancanegara. Rasio tersebut bisa lebih besar lagi, 

seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Perjalanan outbound Amerika Serikat berjumlah 60 juta tahun 

2010, berbanding 2 miliar perjalanan domestik (1:33). 

Sementara pasar Tiongkok menunjukan angka yang lebih 
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dramatis, 57 juta perjalanan outbound berbanding 2,1 miliar 

perjalanan domestik (1:57). 

Penelitian WTTC menunjukkan 70% kontribusi langsung 

GDP pariwisata dunia digerakkan oleh wisatawan domestik. 

Ahli ekonomi UNWTO memperkirakan secara global pariwisata 

domestik mewakili: 73% dari total wisatawan yang menginap; 

74% dari total kedatangan, dan 69% dari total menginap di 

hotel. Karakteristik wisatawan domestik adalah: 

a. Wisatawan domestik mengetahui destinasinya, 

bahasanya, kebiasaannya, iklimnya, dan budayanya. 

Akibatnya wisatawan domestik lebih “memaksa” 

(demanding) khususnya terkait kualitas produk dan 

hak-hak konsumennya. Wisatawan domestik juga lebih 

menginginkan produk yang lebih variatif. Wisatawan 

domestik juga cenderung menetap di satu destinasi 

lebih lama. 

b. Destinasi yang dituju dari wisatawan domestik lebih 

dekat. Wisatawan domestik lebih sering berkunjung 

(biasanya bersama keluarga), khususnya di daerah 

pedesaan. Transportasi darat lebih sering digunakan, 

88% berbanding 51% pariwisata internasional. 

c. Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Wisatawan 

domestik akan mencari rasio harga-kualitas yang 
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terbaik, dan kadang harga terendah di semua segmen 

seperti akomodasi, makanan, belanja, makanan. 

2.3 Belanja Wisatawan 

Belanja merupakan salah satu kegiatan dasar manusia 

karena untuk memenuhi kebutuhannya. Belanja merupakan 

kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan 

belanja meliputi dua aktivitas yaitu aktivitas untuk 

memperoleh informasi tentang ketersediaan pilihan, 

karakteristik, dan detail transaksi di sebuah toko retail dan 

aktivitas memperoleh barang dan jasa (Fahtonah, 2009). 

Aktivitas berbelanja terjadi ketika adanya kebutuhan 

konsumen akan barang-barang tertentu, cukup waktu dan 

uang yang dialokasikan untuk bepergian ke sebuah toko atau 

pergi berbelanja, atau ketika seorang konsumen 

membutuhkan perhatian, ingin bersama sahabat-sahabat, 

keinginan untuk bertemu orang-orang yang mempunyai waktu 

luang (Japarianto, 2010). Dalam penerapannya, secara sekilas 

belanja terlihat sederhana namun pada kenyataannya terdapat 

hal-hal tertentu yang harus diperhatikan, terutama yang 

berkaitan dengan karakteristik barang yang dibutuhkan dan 

faktor-faktor eksternal di sekitar. 
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2.3.1 Kategori Belanja Wisatawan 

Belanja wisatawan dapat dikategorikan berdasarkan 

faktor yang mempengaruhi perilaku mereka (Soundstrom, 

lundberg et al. 2011). Belanja sebagai komponen penting 

dalam berwisata merupakan campuran dari persepsi produk, 

layanan dan tempat (Tosun, Temizkan et al. 2007). Wisatawan 

yang dating ke suatu destinasi dalam jangka tertentu akan 

membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

selama berada di destinasi wisata (Nurhidayati, 2011). 

Pengeluaran dan konsumsi wisatawan, khususnya wisatawan 

pembelanja telah menarik minat banyak sarjana dan praktisi 

karena dampak signifikan kontribusi belanja pada 

perekonomian nasional, industri pariwisata dan sektor ritel 

(Kattiyapompong and Miller 2011). 

Belanja sebagai kegiatan pariwisata telah mengalami 

peningkatan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, 

oleh karena itu, pusat belanja atau tempat-tempat 

perbelanjaan menjadi lebih penting untuk pariwisata sehari-

hari (Yimsrisai and Khemarangsan 2012). Belanja wisatawan 

tersebut akan membawa dampak ekonomi pada masyarakat 

baik secara langsung maupun tidak langsung (Nurhidayati, 

2011). 
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Penelitian terhadap wisatawan saat ini telah 

mengidentifikasi dua jenis wisatawan berdasarkan teori 

motivasi, dan telah digunakan istilah yang pada awalnya 

tampak membingungkan satu sama lain untuk 

menggambarkan mereka: shopping tourism and tourism 

shopers (Soundstrom, Lundberg et al. 2011). Perbedaan ini 

sangat penting untuk kompilasi data pada arus wisatawan dan 

pengunjung dan kredibilitas Statistik Pariwisata (UN 2010). 

1. Shopping Tourists 

Soundstrom, Lundberg et al. (2011) mendefinisikan 

shopping tourists sebagai wisatawan dengan belanja sebagai 

alas an utama mereka untuk bepergian. Sedangakan menurut 

Arnold dan Reynolds (2003) dalam Japarianto (2010) 

pengertian tourist shopper atau wisatawan pembelanja adalah 

orang yang melakukan aktivitas berbelanja sambil berwisata. 

Jadi, shopping tourist atau wisatawan pembelanja adalah 

orang yang melakukan aktivitas belanja sebagai tujuan utama 

dalam melakukan perjalanan wisata. 

2. Tourism Shoppers 

Soundstrom, Lundberg et al. (2011) mendefinisikan 

tourism shoppers sebagai wisatawan yang memiliki kebutuhan 

primer lainnya sebagai alasan untuk bepergian, tapi yang 

melibatkan belanja sebagai sebuah kegiatan insidental selama 

perjalanannya. Jadi pengertian dari tourism shoppers adalah 
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orang yang berwisata dan dalam kegiatan tersebut mereka 

melakukan aktivitas belanja. Sehingga untuk menarik 

wisatawan dengan kategori ini maka haruslah tersedia 

stimulus yang efektif agar terjadi kegiatan pembelanjaan di 

destinasi belanja wisatawan. 

2.3.2 Konsep Pengeluaran Wisatawan 

Pengeluaran pariwisata didefinisikan (oleh Organisasi 

Pariwisata Dunia, UNWTO) sebagai pengeluaran pengunjung 

termasuk pembayaran untuk transportasi, barang dan jasa. 

Pengeluaran konsumsi pengunjung (Visitor Consumption 

Expenditure) adalah komponen dasar dari total permintaan 

pariwisata. Pengeluaran pengunjung didefinisikan sebagai total 

pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh pengunjung atau 

atas nama pengunjung untuk dan selama perjalanannya dan 

tinggal di tempat tujuan. Pengeluaran konsumsi pengunjung 

terdiri dari tiga jenis: 

1. Konsumsi pariwisata domestik terdiri dari konsumsi 

pengunjung penduduk dalam wilayah ekonomi negara. 

2. Konsumsi pariwisata masuk (Inbound) terdiri dari 

konsumsi pengunjung non-penduduk di dalam wilayah 

ekonomi negara referensi dan/atau yang disediakan 

oleh penduduk. 
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3. Konsumsi pariwisata outbound terdiri dari konsumsi 

penduduk yang tinggal di luar wilayah ekonomi negara 

dan disediakan oleh non-penduduk. 

Pola pengeluaran adalah gambaran umum seluruh 

pengeluaran wisatawan selama wisata. Pengeluaran wisatawan 

adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan 

selama melakukan perjalanan.  Pengeluaran ini dibedakan 

berdasarkan: 

1. Akomodasi adalah semua pengeluaran yang 

dikeluarkan untuk akomodasi dan pengeluaran makan 

dan minum yang tidak dapat dipisahkan dengan 

akomodasi. 

2. Makan dan minum adalah semua pengeluaran makan 

dan minum selama melakukan perjalanan. 

3. Penerbangan domestik adalah pengeluaran 

penerbangan di dalam kawasan negara tujuan yang 

digunakan selama melakukan perjalanan. 

4. Transportasi lokal adalah pengeluaran untuk 

transportasi lokal yang digunakan selama berada di 

daerah tujuan, dalam hal ini transportasi yang 

digunakan adalah transportasi darat dan 

laut/penyeberangan. 
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5. Belanja adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk 

keperluan belanja kebutuhan selama berada di daerah 

tujuan wisata. 

6. Souvenir adalah pengeluaran untuk cinderamata yang 

dibeli di daerah tujuan untuk dibawa pulang ke 

daerahnya. 

7. Hiburan adalah pengeluaran untuk hiburan yang 

dilakukan selama di daerah tujuan, seperti ke cafe, 

karaoke, dan lainnya. 

8. Kesehatan dan kecantikan adalah pengeluaran yang 

dikeluarkan untuk keperluan kesehatan dan kecantikan, 

dalam hal ini pengeluaran spa termasuk di dalamnya. 

9. Pendidikan adalah pengeluaran untuk biaya pendidikan 

atau kursus di tempat tujuan. 

10. Paket tour lokal adalah pengeluaran untuk paket tour 

yang dibeli di daerah tujuan. 

11. Tamasya adalah pengeluaran untuk biaya tiket masuk 

ke daya tarik wisata komersial. 

12. Guide service adalah pengeluaran untuk tip guide. 

13. Lainnya adalah biaya yang timbul di luar biaya-biaya 

yang telah disebutkan. 
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2.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran 

Wisatawan 

Wisatawan melakukan belanja untuk memenuhi 

kebutuhan dipengaruhi olah beberapa faktor. Faktor yang 

menentukan tingkat pengeluaran wisata menurut Nicolau & 

Más (2005) mengidentifikasi  jarak antara daerah asal 

wisatawan dengan destinasi, tipe akomodasi yang digunakan, 

penghasilan wisatawan, anggota keluarga, status perkawinan 

dan Length Of Stay (lama  tinggal). Downward, Lumsdon & 

Weston (2009) menyatakan jika pengeluaran wisata 

khususnya di daya tarik wisata sport berkaitan dengan lama 

perjalanan, penghasilan dan jumlah dalam kelompok, karakter 

perjalanan dan rute perjalanan.  

Cheung (2001) mengidentifikasi aspek penting dalam 

pengeluaran wisata di Hongkong berkaitan dengan motif 

wisata dan rute perjalanan. Sampol dan Perez (2000) 

menemukan aspek jumlah usaha pelayanan pariwisata di 

negara tujuan kewarganegaraan wisatawan, usia dan opini 

wisatawan yang menentukan tingkat pengeluaran wisata. 

Selain itu Bettman (1979) mengemukakan bahwa dalam 

melakukan pembelanjaan, konsumen cenderung melakukan 

pembelanjaan, secara logis, di mana pembelanjaan dilakukan 

berdasarkan kebutuhan. Namun hal lain dikemukakan oleh 

Holbrook dan Hirschman (1982) dimana konsumen melakukan 
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pembelanjaan berdasarkan pengalaman emosional saat 

belanja (Abednego 2011). Soundstrom, Lundberg et al. (2011) 

menyebutkan, dalam riset pemasaran, motivasi belanja 

konsumen sering dikategorikan dalam tipologi konsumen 

dibagi menjadi rasional (utilitarian) dan hedonistic (Bellenger 

and Korgaonkar 1980), sehingga memberikan dasar teoritis 

untuk memahami mendasari pengalaman sosial pembelanja, 

dan kebutuhan utilitarian (Wagner 2007). 

Meskipun wisata belanja adalah fenomena yang dikenal 

oleh hampir semua orang, namun membangun sebuah 

kerangka kerja ilmiah dan definisi wisata belanja agak rumit 

(Tomori, 2010). Alasan dikembangkannya Shopping Motivation 

adalah bahwa dalam aktivitas belanja seseorang termotivasi 

oleh berbagai kebutuhan psikologis di samping juga faktor dari 

nilai guna suatu produk (Japarianto, 2010). Alasan murni 

menjadi faktor penentu dalam berbelanja, dimana seseorang 

menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang diinginkan, 

tetapi seringkali mereka tidak bertujuan untuk membeli 

melainkan hanya melihat-lihat berbagai macam jenis barang 

yang ditawarkan. 

Dalam bentuk yang paling dasar, Musriha (2011) yang 

mengutip dari Hirscman and Holbrook (1982) memaparkan, 

orientasi belanja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 
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orientasi utilitarian dan orientasi hedonic. Utilitarian 

didasarkan alasan functional atau tangible, sedangkan hedonic 

lebih bersifat pleasureable atau intangible (Solomon 2007; 

dalam Musriha 2011). Orientasi belanja utilitarian bertumpu 

pada perolehan barang, kegiatan berbelanja bukan sesuatu hal 

yang menyenangkan tetapi sesuatu hal yang bermanfaat 

(Musriha, 2011) sedangkan nilai hedonic dipercaya dapat 

berpotensi memberikan hiburan dalam berbelanja (Fathonah, 

2009). 

 

 

1. Motivasi Hedonistic 

Motivasi hedonistic dalam pembelian berkaitan dengan 

perasaan, kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indra 

(Fathonah, 2009). Soundstrom, Lundberg et al. (2011) 

menyebutkan konsumsi hedonistic didasarkan pada keinginan 

dan alas an yang disebut sebagai bentuk kegiatan dari 

perilaku konsumen yang berhubungan dengan multy-sensory, 

imajinatif, dan emosi aspek dari satu pengalaman dengan 

produk-produk. 

Hedonictic Shopping merupakan suatu keinginan 

seseorang untuk mendapatkan suatu kesenangan bagi dirinya 

sendiri yang dapat dipenuhi dengan cara menghabiskan waktu 
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untuk mengunjungi pusat perbelanjaan, menikmati suasana 

atau atmosfer yang ada di pusat perbelanjaan itu meskipun 

mereka tidak memebeli apapun atau hanya melihat-lihat saja. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa motivasi belanja 

hedonistic adalah motivasi belanja yang cenderung pada 

pemuasan secara emosional sehingga dapat dijadikan sebagai 

dasar dalam penyusunan strategi dalam menarik wisatawan. 

Motif belanja hedonistic dikembangkan oleh Arnold & 

Reynolds (2003) dalam Subagio (2011) dengan beberapa 

indikator yang meliputi, pertama adalah shoping adventure. 

Belanja adalah tantangan, sensasi, menggembirakan, masuk 

lingkungan universal yang menyenangkan. Kedua adalah 

Social shopping. Sosialisasi adalah tujuan utama dari 

pembelanja ketika mereka pergi belanja. Ketiga adalah 

Gratification shopping. Kehidupan yang kompleks saat ini dan 

tingkat stress meningkat di masyarakat. Beberapa orang 

belanja untuk menghilangkan stress. Keempat adalah Idea 

shopping. Berbelanja memberikan pengetahuan baru 

perkembangan trend baru dan model baru. Kelima adalah Role 

Shopping. Peranan belanja direfleksikan dalam kenikmatan, 

dipengaruhi oleh perasaan dan keadaan hati. Keenam adalah 

Value shopping. Orang belanja untuk menemukan barang 

yang baik dan berinilai bagi dirinya. 
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Kim (2006) meneliti dan membandingkan motivasi 

hedonistic dan utilitarian terhadap pengunjung pusat kota dan 

pinggiran kota dan menemukan bahwa konsumen dalam kota 

memiliki motivasi yang berbeda yang mungkin lebih dari 

sekedar hiburan, konsumen dalam kota menggunakan belanja 

sebagai aktivitas. Bagi sebagian kalangan belanja bukan 

hanya sekidar alat pemenuhan kebutuhan melainkan objek 

rekreasi. 

2. Motivasi Utilitarian 

Menurut Kim (2006) aspek perilaku utilitarian 

konsumen diarahkan kepada pemuasan kebutuhan fungsional 

atau ekonomi, dan belanja diarahkan pada tugas dan nilainya 

ketimbang pada keberhasilan atau penyelesaian. Motif 

utilitarian untuk berbelanja yang dievaluasi pada dasar dari 

rasional keputusan dan pembelian tersebut kebutuhan 

fungsional pelanggan (Soundstrom, Lundberg et al. 2011). 

Motif utilitarian menekankan pada nilai belanja yang 

bermanfaat, sebagai sesuatu yang terkait dengan tugas, 

masuk akal, berhati-hati, dan efisiensi aktifitas (subagio, 

2011). Utilitarian need, merupakan atribut produk fungsional 

yang objektif (japarianto, 2010). 

Orientasi belanja utilitarian bertumpu pada perolehan 

barang, kegiatan berbelanja bukan sesuatu hal yang 
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menyenangkan tetapi sesuatu hal yang bermanfaat (Musriha, 

2011). Mengadaptasi item dari skala yang dikembangkan oleh 

Babin et al. (1994), Kim (2006) ditemukan dua dimensi 

motivasi utilitarian, yaitu, efficiency dan achievement. 

Efficiency mengacu pada kebutuhan konsumen untuk 

menghemat waktu dan sumber daya, sementara achievement 

lebih mengacu pada tujuan terkait orientasi belanja dimana 

keberhasilan dalam menemukan produk tertentu yang 

direncanakan di awal. Kesimpulannya adalah motivasi 

ullitarian adalah motivasi belanja berdasar rasional wisatawan 

dalam berbelanja. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada Matahari 

Departemen store, Musriha (2011) menemukan bahwa 

perilaku pembelian utilitarian berpengaruh tidak signifikan 

terhadap store loyalty konsumen Matahari Departemen Store 

di Surabaya dengan nilai probabilitas sebesar 0,064 artinya 

perilaku pembelian utilitarian yang mengutamakan 

tercapainya tujuan dalam berbelanja, kurang dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap tempat 

perbelanjaan.
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3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

metode survei.  Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat 

populasi atau daerah tertentu. 

Metode penelitian survei adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Metode 

survei bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data 

berupa variabel, unit atau individu dalam waktu yang 

bersamaan, data dikumpulkan melalui individu dengan tujuan 

agar dapat menggeneralisasikan terhadap apa yang diteliti. 

 

BAB III][  

METODOLOGI 



LAPORAN AKHIR          

KAJIAN ANALISIS BELANJA WISATAWAN KOTA YOGYAKARTA 
 2020

 

BAB III - METODOLOGI 44 
 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan baik 

yang berasal dari dalam negeri (wisnas) maupun yang berasal 

dari luar negeri (wisman). Sampel penelitian ini adalah 

sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama 

denga populasi. Oleh karena keterbatasan dana, sumberdaya, 

dan waktu maka dilakukan teknik sampel. Jumlah sampel 

yang diambil dari populasi yang belum diketahui jumlahnya 

secara pasti dapat dihitung dengan rumus Cochran sebagai 

berikut. 

n �
z�pq

e�
 

 

n = Jumlah sampel yang diperlukan 
Z = Confidence level 5% = 1,96 
e =

  
Sampling error (10%) 

p = Peluang benar  = (0,5) 
q = Peluang salah = (0.5) 
 

Berdasarkan rumus dan koefisien dalam rumus di atas 

didapatkan jumlah sampel sebanyak 96 orang. Dalam kajian 

ini jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 orang responden. 

3.3. Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan metode non probability 

sampling yaitu purposive sampling. Sugiyono (2010) 

mengatakan bahwa purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Oleh 
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karena itu, pertimbangan yang digunakan adalah orang yang 

berwisata di Kota Yogyakarta dan berkenan untuk 

diwawancara. Selain itu, kriteria lain yang digunakan:  

1. Berumur 17 tahun ke atas (kecuali yang sudah 

menikah); 

2. Mengunjungi Kota Yogyakarta untuk tujuan wisata dan 

tinggal di Kota Yogyakarta tidak lebih dari 180 hari (6 

bulan); 

3. Wisatawan telah menyelesaikan minimal 75% 

perjalanannya dan akan meninggalkan Kota 

Yogyakarta; 

4. Bagi wisatawan yang datang dalam kelompok, bersama 

pasangan, atau keluarga, hanya dipilih satu orang 

sebagai responden. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi: 

observasi,    wawancara, studi dokumentasi, dan Focus Group 

Discussion (FGD). Data dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner dalam hal ini, kuesioner telah dipersiapkan 

sebelumnya dan diberikan secara langsung pada responden. 

Seperangkat pertanyaan dalam kuesioner disusun secara logis 

sitematis tentang konsep yang menerangkan tentang variable-

variabel yang diteliti. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data 
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atau informasi mengenai masalah penelitian yang 

menggambarkan variabel-variabel yang diteliti (Iskandar, 

2013). 

3.4.1.  Wawancara 

Kuesioner yang diberikan kepada responden dalam 

penelitian ini terdiri dari kuesioner tertutup dan terbuka. 

Utama dan Mahadewi (2012) menyatakan bahwa dalam 

kuesioner tertutup, pertanyaan yang diberikan telah memiliki 

alternatif jawaban yang tinggal dipilih oleh responden dengan 

mudah dan cepat setiap pertanyaan yang diajukan. Responden 

tidak bisa memberikan jawaban atau respon lain kecuali yang 

telah tersedia sebagai alternatif jawaban. Sedangkan 

kuesioner yang terbuka maka responden dapat mengisi 

jawaban sesuai dengan keinginan responden tersebut. 

Teknik dalam pengisian kuesioner dapat dilakukan oleh 

responden sendiri ataupun oleh petugas surveior di lapangan 

yang membantu responden dalam pengisian kuesioner. 

Pengisian kuesioner lebih ditekankan kepada reponden untuk 

mengisi kuesioner tersebut sendiri, dimana surveior tetap 

mengontrol dan memberikan penjelasan apabila responden 

mengalami kesulitan dalam pengisian. Surveior juga dapat 

mengisi kuesioner dengan membacakan pertanyaan yang 

dijawab oleh responden yang kemudian dari jawaban tersebut 
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diisikan pada lembar kuesioner. Responden yang telah mengisi 

kuesioner dapat membubuhkan tanda tangan dan nama 

terang dalam kuesioner tersebut.  

Proses pelaksanaan survei ini juga memperhatikan 

etika-etika dalam melaksanakan suatu penelitian yaitu 

menjaga identitas dari responden sepanjang untuk 

kepentingan survei semata dan tidak memaksa responden 

apabila tidak berkenan menjadi responden. Selain itu, data 

yang dikumpulkan hanya data-data yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan survei ini.  

3.4.2. Focus Group Discussion (FGD) 

FGD adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut 

pemahaman sebuah kelompok. FGD dimaksudkan untuk 

menghindari permaknaan yang salah dari seorang peneliti 

terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. Ciri khas metode 

FGD adalah interaksi antara peneliti dengan informan dan 

informan dengan informan penelitian (Sutopo, 2006). FGD 

dalam penelitian ini melibatkan: 

1. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 

2. BPS Kota Yogyakarta 

3. Bappeda Kota Yogyakarta 

4. PHRI DIY 
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5. ASITA DIY 

6. HPI Kota Yogyakarta 

7. Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta 

8. BP2KY 

9. Pemerintah Kota Yogyakarta, Bidang Pariwisata 

3.5. Metode Analisis Data 

Pengolahan hasil penelitian dilakukan setelah data 

penelitian terkumpul. Pengolahan data pada kegiatan survei 

ini menggunakan Microsoft Excel. Tahap-tahap pengolahan 

data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengkodingan Data 

Menurut Nazir (2011) bahwa memberikan kode 

jawaban yaitu menaruh angka pada setiap jawaban. Data 

yang telah diperoleh kemudian diberi nomor urut untuk 

mempermudah pengkodingan data. Data yang telah siap 

kemudian dimasukkan dalam komputer (proses entry data) 

sesuai dengan koding yang telah ditetapkan. Pemberian 

koding tersebut dilakukan dalam bentuk numerik. 

2. Penyusunan Tabulasi Data 

Tabulasi data disusun berdasarkan kuesioner yang ada, 

dalam rangka menyusun tabel-tabel yang digunakan dalam 

tahap analisis untuk mempermudah analisis data. Sesuai 

dengan pernyataan Moh. Nazir (2011) bahwa tabulasi yaitu 
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memasukkan data ke dalam table-tabel, dan mengatur angka-

angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai 

kategori. 

3. Analisis data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. 

Analisis deskriptif digunakan dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010).Dalam survei 

ini analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk tabulasi silang, 

grafik, dan diagram untuk mempermudah penyajian dan 

interpretasi data penelitian. 
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Tahun 2020 menjadi waktu yang sulit untuk aktivitas 

ekonomi di seluruh dunia. Pasalnya pada akhir tahun 2019 dan 

awal 2020 terjadi outbreak virus Covid-19 di berbagai negara. 

Tidak perlu waktu yang lama bagi WHO mengumumkan telah 

terjadi pandemi. Akibatnya, perjalanan dibatasi, aktivitas di 

luar rumah dibatasi dan interaksi langsung antarmanusia juga 

dibatasi. Pandemi memukul ekonomi berbagai negara, 

termasuk Indonesia. Berbagai sektor ekonomi melemah, 

termasuk pariwisata. Indikator makro menunjukkan telah 

terjadi resesi dan angka pengangguran melonjak naik. 

Meskipun demikian, komitmen untuk berkonsentrasi 

pada pengembangan sektor pariwisata tetap dilakukan dengan 

memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu bentuk wujud 

nyata yang dikerjakan yaitu melakukan kajian biaya 
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wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2020. Karena 

keterbatasan akibat pandemi, responden yang disurvei hanya 

wisatawan nusantara. Survei untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan kajian ini serta dan anlaisis datanya telah 

dilaksanakan. Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi profil 

responden. 

4.1. Demografi Responden 

Demografi responden yang dideskripsikan adalah 

alamat responden yang dicatat provinsi asalnya, jenis kelamin 

responden, usia responden (kelompok usia), tingkat 

pendidikan responden, serta pendapatan perbulan responden. 

Kelima variabel tersebut diuraikan pada sub bagian berikut. 

4.1.1. Provinsi Asal 

Provinsi asal adalah asal provinsi tempat tinggal 

responden. Pada Gambar 4.1 disajikan persentase jumlah 

responden berdasarkan provinsi asal wisatawan. Berdasarkan 

Gambar 4.1 diketahui bahwa responden terbanyak berasal dari 

Provinsi Jawa Tengah yaitu 31%. Responden terbanyak kedua 

berasal dari Jawa Barat dan Kalimantan Barat dengan 

presentasi 13%. Provinsi lain yang presentasinya lebih kecil 

yaitu Jakarta, Jawa Timur, DIY, Lampung, Riau, Batam, Jambi, 

Kalimantan Tengah, NTT, Papua, Sulawesi Utara, Sumatera 

Selatan, Aceh, dan Sumatera Utara. 
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Gambar 4.1 Provinsi Asal 
 

 

4.1.2. Jenis Kelamin 

Persentase jenis kelamin responden disajikan pada 

Gambar 4.2. 

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa jumlah laki-

laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda. Perempuan 
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Gambar 4.2 Jenis Kelamin 
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sedikit lebih banyak daripada laki-laki dengan persentase 54% 

sedangkan laki-laki 46%. Jumlah yang tidak terpaut jauh ini 

dapat mengindikasikan tidak terjadi bias gender dalam 

pemberian pendapat oleh responden. Sehingga, informasi 

yang diperoleh dapat diasumsikan mewakili perempuan dan 

laki-laki. 

4.1.3. Usia 

Kelompok usia yang digunakan yaitu: 17-20 tahun, 21-

24 tahun, 25-34 tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahun, 55-64 

tahun.  

 

Persentase kelompok usia responden disajikan pada 

Gambar 4.3. Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa 

responden paling banyak berusia 21-24 tahun yaitu berjumlah 

46 orang (46%) sedangkan yang paling sedikit adalah 

responden yang berusia 35-44 tahun, 45-54 tahun, dan 55-64 

Gambar 4.3 Usia 
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tahun yang masing-masing berjumlah 2 orang (2%). 

Responden berusia 17-20 tahun berjumlah 31 orang (31%) 

dan responden berusia 25-34 tahun berjumlah 17 orang 

(17%). 

4.1.4. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan dibagi menjadi kategori SMA, D3, 

S1, S2/S3,  

Pesantren dan kategori Lainnya. Pada Gambar 4.4 disajikan 

presentase tingkat pendidikan responden.  

Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui bahwa tingkat 

pendidikan paling banyak adalah S1 (Sarjana) dengan jumlah 

50% sedangkan yang paling sedikit adalah responden dengan 

tingkat pendidikan D3 yaitu 3%. Responden yang 

berpendidikan SMA sebanyak 30%, S2/S3 sebanyak 7%, 

pesantren sebanyak 4%, dan pendidikan selain kategori 

sebelumnya (lainnya) sebanyak 6%.  

Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan  
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4.1.5. Pendapatan 

Pendapatan merupakan pendapatan perbulan yang 

dibagi menjadi enam kategori yaitu ≤ 1 juta, 1-3 juta, 3-

5juta, 5-7 juta, 7-10 juta, dan > 10 juta.  

 

Pada Gambar 4.4 disajikan presentase tingkat 

pendapatan responden. Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui 

bahwa responden paling banyak adalah yang berpendapatan ≤ 

1 juta rupiah yaitu sebanyak 41% sedangkan yang paling 

sedikit adalah yang berpendapatan > 10 juta rupiah per bulan 

yaitu sebanyak 2%. Responden berpenghasilan 1-3 dan 3-5 

juta rupiah per bulan masing-masing sebanyak 24%, 5-7 juta 

rupiah per bulan sebanyak 4%, dan 7-10 juta rupiah perbulan 

sebanyak 5%. 

4.2. Kunjungan di Kota Yogyakarta 

Sub-bab ini berisi informasi tentang tujuan utama 

kunjungan, transportasi utama saat menuju dan selama di 

Kota Yogyakarta, pengatur perjalanan, akomodasi atau tempat 

tinggal selama di Kota Yogyakarta, keinginan berkunjung 
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kembali ke Kota Yogyakarta, dan kesan selama kunjungan di 

Kota Yogyakarta. 

4.2.1. Tujuan Utama Berkunjung ke Kota Yogyakarta 

Tujuan berkunjung ke Kota Yogyakarta disajikan pada 

Gambar 4.6. 

Berdasarkan Gambar 4.6 diketahui tujuan paling 

banyak adalah untuk berlibur yaitu sebanyak 50%. Responden 

yang berkunjung ke Kota Yogyakarta untuk mengunjungi 

saudara/teman sebanyak 35% dan untuk keperluan Meeting, 

Incentive, Convention, Exhibition (MICE) sebanyak 15%. 

4.2.2. Alat Transportasi Utama menuju Kota Yogyakarta 

Responden boleh jadi menggunakan beberapa alat 

transportasi saat menuju Kota Yogyakarta. Namun, dari 

kemungkinan tersebut ada alat transportasi utama yang dinilai 

oleh responden sebagai alat transportasi utama.  

Gambar 4.6 Tujuan Utama Berkunjung ke Kota Yogyakarta 
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Pada Gambar 4.7 disajikan persentase alat transportasi 

utama yang digunakan oleh responden saat menuju kota 

Yogyakarta. Berdasarkan Gambar 4.7 diketahui bahwa 

responden paling banyak menggunakan kendaraan pribadi 

yaitu sejumlah 73% sedangkan paling sedikit menggunakan 

bus yaitu 3%. Responden yang menggunakan pesawat 

terbang sebanyak 19% dan kereta api sebanyak 5%. 

4.2.3. Alat Transportasi Utama selama di Kota 

Yogyakarta 

Selama beraktivitas di Kota Yogyakarta, responden 

mungkin menggunakan berbagai alat transportasi untuk 

berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, responden 

dapat menilai alat transportasi apa yang dianggap paling 

utama atau paling sering digunakan.  
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Pada Gambar 4.8 disajikan alat trasportasi utama 

selama di Kota Yogyakarta.  

Berdasarkan Gambar 4.8 diketahui bahwa transportasi 

online merupakan alat transportasi utama dengan pengguna 

sebanyak 64%. Responden yang menggunakan mobil sewaan 

sebagai alat trasportasi utama sebanyak 18%, motor sewaan 

15% dan bus 3%.  

4.2.4. Pengatur Perjalanan 

Pengatur perjalanan merupakan biro atau pemberi jasa 

lain yang memberikan layanan mengatur perjalanan selama 

kunjungan di Kota Yogyakarta.  

Gambar 4.8 Alat Transportasi Utama selama di Kota Yogyakarta 

Gambar 4.9 Pengatur Perjalanan 
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Tidak ada satupun responden yang menggunakan jasa 

pengatur perjalanan karena 100% responden mengatur 

perjalannya sendiri. Pada Gambar 4.9 disajikan presentase 

pengatur perjalanan. 

4.2.5. Akomodasi 

Akomodasi adalah tempat tinggal yang digunakan oleh 

responden selama kunjungan di Kota Yogyakarta. Pada 

Gambar 4.10 disajikan jenis akomodasi yang digunakan oleh 

responden.  

 

Berdasarkan Gambar 4.10 diketahui bahwa responden 

paling banyak menggunakan hotel bintang. Persentase 

responden yang menggunakan hotel bintang adalha 45%. 

Responden yang menggunakan rumah teman sebagai alat 

akomodasi sebanyak 20%, hotel non bintang sebanyak 19% 

dan homestay/kampung wisata sebanyak 16%. 

Gambar 4.10 Akomodasi 
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4.2.6. Rekan selama Berkunjung di Kota Yogyakarta 

 

Pada Gambar 4.11 disajikan presentase rekan 

pengunjung selama berkunjung di Kota Yogyakarta. 

Berdasarkan Gambar 4.11 diketahui responden paling banyak 

mengunjungi Kota Yogyakarta seorang diri dengan presentase 

46%. Responden yang berkunjung bersama pasangannya 

sebanyak 31%, keluarga sebanyak 17%, dan bersama teman 

sebanyak 6%. 

  

Gambar 4.11 Rekan selama Berkunjung di Kota Yogyakarta 
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4.2.7. Keinginan Berkunjung Kembali ke Kota 

Yogyakarta 

 

Pada Gambar 4.12 disajikan presentase keinginan 

berkunjung kembali ke Kota Yogyakarta. Berdasarkan Gambar 

4.11 diketahui bahwa 98% responden menyatakan ingin 

berkunjung kembali ke Kota Yogyakarta sedangkan 2% 

mengatakan tidak ingin berkunjung kembali ke Kota 

Yogyakarta. 

Responden yang mengatakan tidak ingin berkunjung 

kembali beralasan belum ada rencana untuk berkunjung 

kembali. Adapun alasan responden yang menyatakan 

keinginannya berkunjung kembali ke Kota Yogyakarta 

disajikan pada Gambar 4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Keinginan Berkunjung Kembali 
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Gambar 4.13 Alasan Berkunjung Kembali 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.13 diketahui bahwa sebagian 

besar responden menganggap Kota Yogyakarta adalah kota 

yang indah dan nyaman. Responden yang mengatakan bahwa 

Kota Yogyakarta adalah kota yang indah dan nyaman 

sebanyak 26%, ingin mengekspor tempat wisata dan kuliner 

sebanyak 21%, ingin mengunjungi keluarga sebanyak 18%, 

menganggap Kota Yogyakarta merupakan tempat yang 

istimewa dan menarik sebanyak 18%, dan menganggap Kota 

Yogyakarta merupakan tempat yang menyenangkan untuk 

liburan sebanyak 17%. 

4.2.8. Kesan Selama Kunjungan di Kota Yogyakarta 

Pada Tabel 4.1 disajikan kesan responden selama 

berkunjung di Kota Yogyakarta. 
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Tabel 4.1 Kesan Responden Selama Berkunjung 
Sentimen 

(%) Kesan % 
Positif (92%) Banyak tempat wisata 19 
 Penduduknya ramah 11 
 Budayanya kental 7 
 Kuliner murah 6 
 Pelayanannya bagus 6 
 Fasilitas di tempat wisata sudah baik 5 
 Harga makanan terjangkau 4 
 Harga murah, penduduknya ramah 4 
 Asri, penduduknya ramah 3 
 Aman, makanan murah 2 
 Banyak tempat fotogenik 2 
 Harga barang terjangkau 2 
 Harga murah, tempat wisata bersih, akses 

mudah, penduduk ramah, makanan enak, 
banyak pusat shoping 2 

 Istimewa 2 
 Kota pelajar 2 
 Kotanya menarik 2 
 Kuliner unik 2 
 Makanannya enak 2 
 Menyenangakan 2 
 Nyaman, harga makanan terjangkau 2 
 Pelayanan bagus, penduduknya ramah 2 
 Tempat indah, penduduknya ramah, aman 1 
 Tempat nyaman, tempat parkir memadai, 

harga makanan murah 1 
 Unik 1 
Negatif (8%) Lalu lintas padat, makanan di lesehan mahal 2 
 Di sekitaran Malioboro terlalu banyak 

pengamen 1 
 Makanan di lesehan mahal 1 
 Parkir di Malioboro mahal 1 
 Terlalu banyak pengamen 1 
 Lalu lintas padat, pengendara tidak sabaran 1 
 Makanan di lesehan di Malioboro cukup mahal, 

halte kurang terawat 1 
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Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu daya tarik wisata, 

perilaku belanja wisatawan, dan nilai belanja wisatawan. 

5.1. Daya Tarik Wisata 

5.1.1. Jenis Daya Tarik Wisata 

Pada Gambar 5.1 disajikan persentase jenis wisata 

yang dikunjungi oleh responden. Berdasarkan Gambar 5.1 

diketahui bahwa responden paling banyak mengunjungi daya 

tarik wisata budaya. Persentase wisata responden yang 

Gambar 5.1 Jenis Daya Tarik Wisata 
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mengunjungi wisata budaya sebanyak 50.5% sedangkan 

wisata buatan sebanyak 49.5% 

5.1.2. Wisata Budaya 

Pada Gambar 5.2 disajikan presentase kunjungan daya 

tarik wisata budaya. Berdasarkan Gambar 5.2 diketahui bahwa 

Kraton Yogyakarta merupakan wisata yang paling banyak 

dikunjungi oleh responden dengan presentase sebanyak 43% 

sedangkan yang paling sedikit dikunjungi adalah Kampung 

Wisata Prawirotaman dengan presentase sebanyak 1%. 

Kampung Wisata Taman Sari dikunjungi sebanyak 28%, Kota 

Gede sebanyak 17%, Museum Vredeburg sebanyak 7%, 

Museum Monumen Jogja Kembali sebanyak 2%, Museum 

Keraton sebanyak 2%. 

 

  

Gambar 5.2 Daya Tarik Wisata Budaya 
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5.1.3. Wisata Buatan 

 

Pada Gambar 5.3 disajikan presentase kunjungan daya 

tarik wisata buatan. Berdasarkan Gambar 5.3 diketahui bahwa 

daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Taman 

Pintar yaitu 36.7%. Presentase kunjungan daya tarik wisata 

Kebun Binatang Gembira Loka yaitu 26.3%, Malioboro 

sebanyak 23.4%, dan Pusat Kerajinan Perak Kotagede 

sebanyak 13.6%. 

  

Gambar 5.3 Daya tarik wisata Buatan 
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5.2. Perilaku Belanja Wisatawan 

5.2.1. Sumber Informasi Belanja Oleh-oleh 

 

Pada Gambar 5.4 disajikan presentase sumber 

informasi tentang oleh-oleh. Berdasarkan Gambar 5.4 

diketahui bahwa sumber informasi tentang oleh-oleh paling 

banyak didapat dari media sosial dengan presentase sebanyak 

73%. Presentase sumber informasi tentang oleh-oleh yang 

diperoleh dari website yaitu 19% dan dari word of mounth 

sebanyak 8%. 

  

Gambar 5.4 Sumber Informasi Oleh-oleh 
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5.2.2. Pemberi Rekomendasi Belanja Oleh-oleh 

Pada Gambar 5.5 disajikan persentase pemberi 

rekomendasi belanja oleh-oleh. Berdasarkan Gambar 5.5 

diketahui bahwa pemberi rekomendasi terbanyak adalah 

keluarga dengan persentase 32% sedangkan yang terendah 

adalah pasangan dengan persentase 2%. Rekomendasi dari 

teman sebanyak 30%, tidak ada yang memberi rekomendasi 

sebanyak 30%, dan rekomendasi dari pemandu wisata 

sebanyak 6%. 

  

Gambar 5.5 Pemberi Rekomendasi Belanja Oleh-oleh 
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5.2.3. Cara Belanja 

Pada Gambar 5.6 disajikan persentase cara belanja. 

Berdasarkan Gambar 5.6 diketahui bahwa 98% responden 

belanja langsung di tempat/toko sedangkan yang belanja 

melalui aplikasi belanja online hanya 2%. 

  

Gambar 5.6 Cara Belanja 
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5.2.4. Jenis Pembayaran yang Digunakan 

Pada Gambar 5.7 disajikan persentase jenis 

pembayaran yang digunakan oleh responden saat bertransaksi 

di Kota Yogyakarta. berdasarkan Gambar 5.7 diketahui bahwa 

responden paling banyak membayar menggunakan uang tunai 

dengan persentase sebesar 87%. Responden yang membayar 

menggunakan kartu debit sebanyak 10% dan yang 

menggunakan kartu kredit sebanyak 3%. 

5.3. Nilai Belanja Wisatawan  

 

Gambar 5.7 Jenis Pembayaran yang Digunakan 
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Nilai belanja wisata disajikan pada Tabel 5.1. 

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa biaya akomodasi rata-

rata sebesar Rp250,000, biaya makan dan minum sebesar 

Rp138,200, transportasi lokal Kota Yogyakarta sebesar 

Rp72,300, serta souvenir dan oleh-oleh sebesar Rp265,400, 

serta tiket daya tarik wisata sebesar Rp7,000. Total 

pengeluaran rata-rata selama kunjungan adalah Rp732,900. 

Namun demikian angka kunjungan wisatawan per-hari adalah 

Rp449.632 dengan asumsi  bahwa Rp732,900 dibagi  dengan 

lama tinggal selama 1.63 hari. 
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6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden terbanyak berasal dari Provinsi Jawa 

Tengah, berjenis kelamin perempuan, berusia 21-24 

tahun, tingkat pendidikan S1 dan pendapatan sebesar 

≤ 1 juta rupiah. 

2. Sebagian besar responden datang ke Kota Yogyakarta 

dengan tujuan utama untuk berlibur. 

3. Saat pergi ke Kota Yogyakarta, responden 

menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat 

transportasi utama dan selama di Kota Yogyakarta 

pengunjung menggunakan transportasi online sebagai 

alat transportasi utama. 

 

BAB VI][  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
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4. Responden tidak ada yang menggunakan pengatur 

perjalanan. 

5. Sebagian besar responden menggunakan hotel 

berbintang selama kunjungannya di Kota Yogyakarta. 

Kebanyakan dari responden tidak ditemani atau 

melakukan kunjungan seorang diri. 

6. Hampir semua responden mengatakan ingin kembali 

berkunjung ke Kota Yogyakarta. Dua alasan terbanyak 

adalah Kota Yogyakarta merupakan kota yang indah 

dan nyaman serta ingin mengeksplor tempat wisata 

dan kuliner. Lima kesan paling banyak diungkapkan 

oleh responden setelah mengunjungi Kota Yogyakarta 

adalah: banyak tempat wisata, penduduk ramah, 

budaya kental, kuliner murah, dan pelayanan bagus. 

7. Jumlah responden yang berkunjung ke daya tarik 

wisata budaya tidak berbeda jauh dengan responden 

yang berkunjung ke daya tarik wisata buatan. Daya 

tarik wisata budaya yang paling banyak dikunjungi 

adalah: Kraton Yogyakarta, sedangkan daya tarik 

wisata buatan yang paling banyak dikunjungi adalah 

Taman Pintar. 



LAPORAN AKHIR                                                                     

KAJIAN ANALISIS BELANJA WISATAWAN KOTA YOGYAKARTA  2020

 

BAB VI – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 82 
 

8. Informasi tentang belanja oleh-oleh paling banyak 

berasal dari media sosial dan rekomendasi terbanyak 

diberikan oleh keluarga. 

9. Responden mayoritas berbelanja dengan cara offline 

atau langsung belanja di toko. Cara pembayaran yang 

terbanyak digunakan yaitu secara tunai. 

10. Rata-rata pengeluaran wisatawan selama kunjungan 

sebesar Rp732.900,00 selama kunjungan atau 

Rp449.632 per hari dengan asumsi  bahwa Rp732,900 

dibagi  dengan lama tinggal selama 1.63 hari. 

6.2. Rekomendasi dan Strategi 

A. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Promosi pariwisata di Kota Yogyakarta sebaiknya lebih 

banyak dilakukan secara kreatif di media sosial. 

2. Fasilitas dan layanan hotel berbintang di Kota 

Yogyakarta perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. 

3. Keindahan Kota Yogyakarta perlu dipertahankan karena 

menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. 

B. Strategi yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Kota Yogyakarta menjadi hub dalam kepawisataan di 

kawasan DIY dan sekitarnya 
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2. Kota Yogyakarta melakukan segmentasi dan 

pemotretan perilaku wisatawan 

3. Kota Yogyakarta mengedepankan protokol kesehatan 

dan pengkomunikasian protokol kesehatan 

4. Kota Yogyakarta mengembangkan daya tarik baru 

khususnya untuk wisata malam hari, dan melengkapi 

detil operasional daya tarik yang ada, termasuk 

kampung wisata 

5. Kota Yogyakarta melakukan internal marketing untuk 

meningkatkan partisipasi stakeholder dan mewujudkan 

pariwisata partisipatif dan berkelanjutan. 

6. Kota Yogyakarta menguatkan kerjasama sinergis 

dengan stakeholder, khususnya BPW, guide, dan DTW 

7. Kota Yogyakarta menguatkan platform komunikasi 

digital dan melakukan pendampingan pada pengelolaan 

konten-konten digital. 

8. Kota Yogyakarta menggiatkan Brand Management 

untuk menguatkan positioning Kota Yogyakarta 

(sebagai hub / kota servis bagi pariwisata). 

9. Dalam era pandemik, Kota Yogyakarta menguatkan 

pengawasan penerapan prokes pada UMKM/street food 
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10. Kota Yogyakarta mengedepankan pengaturan lalu lintas 

kendaraan dalam kota sebagai dampak dari 

penggunaan kendaraan pribadi ke Yogyakarta. 
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