
PENDAHULUAN 

 
Dalam melakukan perjalanan wisata selalu ada motivasi yang mendorong wisatawan untuk 

memilih destinasi wisata manakah yang akan menjadi tujuan. Menurut Mill dan Morrison (2009) dalam 

Suwena dan Widyatmaja (2017) kebutuhan akan berubah menjadi keinginan saat terjadi sebuah 

kesadaran yang dipicu dari adanya pemasaran yang dilakukan. Sehingga muncul keinginan yang 

memotivasi terjadinya sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi wisatawan 

merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan industri pariwisata suatu 

daerah. Hal ini penting untuk dibahas dikarenakan setiap individu memiliki motivasi berwisata yang 

berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan motivasi tersebut dapat dianalisa dan berkaitan 

dengan perilaku calon wisatawan. Pentingnya mempelajari perilaku konsumen yaitu untuk meletakkan 

konsumen sebagai pusat perhatian sehingga dengan memahami berbagai aspek yang ada pada 

konsumen dan menuntun pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien (Subianto, 2007). Perilaku 

konsumen merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perolehan, mencari dan 

membeli; tahap konsumsi (consumption); dan tahap tindakan pasca pembelian (disposition). Setelah 

tahap motivasi dan perilaku konsumen, terdapat tahap paling akhir yaitu keputusan pembelian yang 

didasari dengan faktor dari internal dan juga eksternal.  

Ketika motivasi dan perilaku dari konsumen wisata sudah jelas, cenderung terlihat keputusan 

pembelian produk mana yang lebih diminati. Keputusan pengunjung dalam membeli tiket dapat terlihat 

dari motivasi atau persepsi apa yang dimiliki masing-masing pengunjung. Menurut penelitian yang 

telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya, Motivasi konsumen yang dimiliki konsumen 

yaitu motivasi rasional adalah pembelian yang didasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang ditunjukan 

oleh produk kepada konsumen dan merupakan atribut produk yang fungsional serta objektif. Selain itu 

pengaruh persepsi akan muncul dengan adanya sensasi yang dimiliki oleh konsumen dengan 

menampakan perilaku untuk membeli barang atau jasa. Proses keputusan pembelian akan muncul pada 

konsumen setelah proses pemilihan yang dilakukan. Akan tetapi tidak semua proses tersebut 

dilaksanakan oleh konsumen karena pada dasarnya konsumen yang membeli produk atau jasa berbeda 

karakter dengan konsumen lainnya. (Aditya Huriartanto, Djamhur Hamid, Pravissi Shanti., 2015).   

Kemudian dalam proses pengidentifikasian keputusan pembelian, terdapat salah satu elemen 

penting dalam pengambilannya, yaitu customer convenience. Untuk mengetahui customer convenience, 

dapat dilakukan analisis target pasar dengan memahami kebutuhan dan pengambilan keputusan 

konsumen (Steenburgh & Avery, 2010). Menurut Matusinska dan Bracinikova (2017), kenyamanan 

konsumen dapat dilihat dari kemudahan konsumen membeli, menemukan dan mencari informasi terkait 

barang atau jasa. Kecenderungan kenyamanan konsumen biasanya dilihat dari segi pelayanan yang 

diberikan oleh produk atau jasa yang sudah dibeli, tergantung pada orientasi kenyamanan yang dipilih 

oleh konsumen. Pertimbangan yang paling terkait dengan kenyamanan layanan adalah waktu tunggu 

dan tenaga yang dikeluarkan konsumen serta orientasi dari kenyamanan yang dipilih oleh konsumen itu 

sendiri. (Berry, Seiders, & Grewal, 2002). 

Pariwisata di Indonesia, khususnya Yogyakarta, berkembang begitu pesat dikarenakan 

ragamnya jenis wisata, mulai dari wisata kebudayaan, religi hingga wisata edukasi. Salah satu theme 

park di Yogyakarta yang cukup luas dan dapat dinikmati semua kalangan usia adalah Sindu Kusuma 

Edupark. Salah satu keunikan Sindu Kusuma Edupark yaitu beberapa wahana yang diberikan nama 

menggunakan Bahasa Jawa. (OmNic, 2019). Tiket masuk theme park ini seharga Rp 20.000/orang, 

namun harga tiket tersebut tidak termasuk biaya untuk naik semua wahana yang ada. Setiap wahana 

dari 22 wahana yang berada di Sindu Kusuma Edupark terdapat harga yang berbeda-beda apabila 

pembelian tiket wahana secara terpisah. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, pembelian tiket masuk Sindu Kusuma Edupark 

dapat dibeli secara online (Online Travel Agent), seperti di aplikasi Traveloka, Shopee, dan Tiket.com. 

Walaupun demikian, masih banyak pengunjung yang melakukan pembelian tiket secara konvensional 

yaitu pengunjung datang langsung ke objek wisata melalui loket aktivasi. Hal ini mungkin disebabkan 

oleh kurangnya pemahaman serta informasi  para pengunjung untuk melakukan pembelian secara 

online. Sistem pembelian tiket secara online juga menyebabkan beberapa informasi dasar objek wisata, 

yang biasanya dijelaskan penyedia secara offline, belum tentu dapat diketahui pengunjung. 



Fenomena pembelian tiket secara offline dengan jumlah 1.148 pengunjung yang jauh lebih 

banyak daripada pembelian tiket secara online dengan angka 26 pengunjung di Sindu Kusuma Edupark 

pada masa pandemi yang seharusnya meminimalisir kontak secara fisik ini membuat penulis tertarik 

untuk mengidentifikasi motivasi dan pertimbangan para pengunjung yang memilih untuk membeli tiket 

secara offline atau walk in daripada pembelian tiket secara online yang kemudian mengacu kepada 

strategi promosi Sindu Kusuma Edupark yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Hasil penelitian 

ini diharapkan oleh penulis untuk dapat berguna bagi pembaca mengenai motivasi pengunjung di era 

COVID-19 dan berguna bagi manajemen khususnya departemen sales and marketing. 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan metode kuantitatif yang 

dilaksanakan di wilayah Sindu Kusuma Edupark, pada bulan Februari sampai April 2021. Instrumen 

penelitian pada penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan survey atau kuesioner sebagai 

metode pengambilan data primer. Pertanyaan yang disajikan berupa jenis pertanyaan mix (skala likert 

dan multiple choice). Sebagai data sekunder yang mendukung penelitian ini, penulis akan menggunakan 

metode observasi.  

Penelitian ini mendapatkan total 109 responden dari target sebanyak 97 responden dari para 

pengunjung Sindu Kusuma Edupark, Yogyakarta. Kemudian menggunakan Analisis Statistik Deskriptif 

sebagai teknik analisis data, sehingga pemaparan data dilakukan dengan cara memperlihatkan data di 

dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogive, diagram batang, diagram lingkaran, diagram 

pastel (pie chart), dan diagram lambang.  

 

 

PENENTUAN JUMLAH RESPONDEN 
 

Diambil dari data yang diperoleh dari pengelola Sindu Kusuma Edupark, jumlah pengunjung Sindu 

Kusuma Edupark per bulan Februari 2021 yaitu sebanyak 3.073, sehingga setelah menghitung jumlah 

sampel yang diperlukan menggunakan rumus Slovin. 

n = 
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir 

(menggunakan 10% dikarenakan keterbatasan pada waktu penelitian) 

n = 
3.073

1 + 3.073 (0.102)
 = 96,84 = 97 sampel 

Setelah pengambilan data dilapangan menggunakan kuesioner, jumlah sampel yang telah dikumpulkan 

sebanyak 109 responden, yang berarti jumlah sampel yang diperoleh melampaui jumlah sampel 

minimal yaitu 97 sampel. 

 

UJI VALIDITAS 
 



Faktor seperti apa yang Anda pertimbangkan ketika melakukan perjalanan wisata di masa Pandemi yang terjadi 

pada saat ini? 

  

Tabel 1 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Hal apakah yang paling dipertimbangkan Anda terhadap pengambilan keputusan dalam rencana berwisata? 

  

Tabel 2 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Menurut anda faktor penentu apakah yang menjadi motivasi Anda untuk membuat keputusan terkait 

perencanaan liburan atau wisata Anda? 



  

Tabel 3 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah menurut Anda Sindu Kusuma Edupark adalah objek wisata di Yogyakarta yang wajib dikunjungi? 

  

Tabel 4 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah Anda mengetahui informasi mengenai Sindu Kusuma Edupark melalui promosi secara langsung yang 

dilakukan oleh Tim Sales Sindu Kusuma Edupark? 

  

Tabel 5 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah Sosial Media adalah platform dimana Anda mengetahui informasi mengenai Sindu Kusuma Edupark? 



  

Tabel 6 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah Anda diberikan informasi terkait Sindu Kusuma Edupark oleh kerabat atau kenalan Anda? 

  

Tabel 7 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah Anda sudah pernah mengunjungi Sindu Kusuma Edupark sebelumnya? 

  

Tabel 8 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah Anda akan memastikan untuk kembali mengunjungi Sindu Kusuma Edupark di lain waktu? 



  

Tabel 9 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah Anda lebih memilih untuk membeli tiket Sindu Kusuma Edupark secara offline terlepas keadaan 

pandemi yang cukup beresiko? 

  

Tabel 10 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah Anda lebih memilih untuk membeli tiket secara online untuk meminimalisir resiko di era Pandemi? 

  

Tabel 11 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah alasan Anda membeli tiket Sindu Kusuma Edupark secara offline dikarenakan tata caranya yang lebih 

mudah? 



  

Tabel 12 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Menurut Anda, apakah pembelian tiket Sindu Kusuma Edupark secara online cukup efektif dan efisien? 

  

Tabel 13 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Menurut Anda, apakah di antara pembelian tiket online dan tiket offline di Sindu Kusuma Edupark terdapat 

perbedaan yang signifikan? 

  

Tabel 14 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Ketika melakukan pembelian tiket secara offline, anda dapat melihat kondisi dan situasi serta 

mempertimbangkan budget secara langsung, oleh karena itu anda lebih menyukai pembelian tiket Sindu 

Kusuma Edupark secara offline? 



  

Tabel 15 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Tiket Masuk Sindu Kusuma Edupark manakah yang paling Anda minati? 

  

Tabel 16 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah promosi Sindu Kusuma Edupark melalui sosial media menarik perhatian Anda untuk berkunjung? 

  

Tabel 17 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah promosi yang dilakukan oleh Tim Sales dan Marketing Sindu Kusuma Edupark secara langsung atau 

direct marketing lebih menarik bagi anda sehingga anda tertarik untuk berkunjung? 



  

Tabel 18 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah strategi marketing Sindu Kusuma Edupark sudah maksimal dalam mempromosikan Sindu Kusuma 

Edupark kepada calon wisatawan atau pengunjung? 

  

Tabel 19 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Menurut Anda, apakah konten promosi yang telah diposting oleh Sindu Kusuma Edupark di sosial media sudah 

menarik dan bervariatif? 

  

Tabel 20 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Apakah Anda akan merekomendasikan Sindu Kusuma Edupark kepada kerabat Anda? 



  

Tabel 21 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Hasil uji validitas dilihat dari tabel diatas, terdapat 21 pertanyaan dan seluruh  pertanyaan yang dinyatakan 

valid. 

 

UJI SIGNIFIKANSI 

 

Pertanyaan dinyatakan signifikan apabila memiliki score di atas 0.300 

 

1. Skala Likert 

 
Tabel 22 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

 
Tabel 23 



  Sumber: Penulis, 2021. 

 

 

2. Multiple Choice 

 
Tabel 24 

 Sumber: Penulis, 2021. 

 

 
Tabel 25 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

UJI RELIABILITAS 
 

 
         Tabel 26 

            Sumber: Penulis, 2021. 

 

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel berikut, dengan jumlah 0,452, 21 pertanyaan dinyatakan reliabilitas 

dibuktikan oleh nilai reliabilitas lebih besar dari nilai t-tabel 0,452 > 0,186. 

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

1. RESPONDEN 

 
Pemaparan hasil dari data-data yang didapat melalui responden kuesioner akan dibagi 

menjadi 5 bagian, yaitu 1) Demografi Wisatawan; 2) Sumber Informasi; 3) Pengaruh COVID-

19 pada Keputusan Pembelian; dan 4) Strategi Promosi 



 

Demografi Wisatawan 

 
Gambar 1. Jenis Kelamin 

  Sumber: Penulis, 2021. 

 

Menurut grafik yang ditampilkan pada gambar di atas, pengunjung berjenis kelamin wanita 

dengan persentase sebesar 79,8% sedangkan untuk persentase pengunjung berjenis kelamin laki-laki 

yaitu 20,2%. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas pengunjung Sindu Kusuma Edupark berjenis 

kelamin wanita. 

 

 
Gambar 2. Usia 

        Sumber: Penulis, 2021. 

 
Menurut grafik yang ditampilkan pada gambar di atas, pengunjung dengan rentang usia 21-26 

tahun berpersentase paling dominan dengan 56%, sedangkan di rentang usia 15-20 tahun sebesar 27,5% 

dan sisanya 10,1% pada usia 27-35 tahun, untuk usia di atas 35 tahun sebesar 4,6% serta usia dibawah 

15 tahun sebesar 1,8%. 

 



 
Gambar 3. Pekerjaan 

Sumber: Penulis, 2021. 

 
Menurut grafik yang ditampilkan pada gambar di atas, mahasiswa merupakan pekerjaan 

wisatawan yang paling banyak berkunjung di Sindu Kusuma Edupark dengan persentase 49.5%, diikuti 

dengan Karyawan Swasta sebesar 27,5%, dan Wirausahawan sebesar 7,3%, kemudian Pegawai Negeri, 

Ibu Rumah Tangga dan Pengunjung yang tidak memiliki pekerjaan dengan masing-masing 0,9%. 

 

 
     Gambar 4. Daerah Asal 

      Sumber: Penulis, 2021. 

 
Menurut grafik yang ditampilkan pada gambar di atas, Jawa Tengah memiliki persentase 

sebesar 43.1% yang menjadikannya sebagai daerah asal pengunjung Sindu Kusuma Edupark terbanyak, 

kemudian diikuti dengan DI Yogyakarta sebesar 39,4% dan Sumatera Utara sebesar 3.7%, serta Jawa 

Timur, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat sebanyak masing-masing 1,8%, sisanya DKI Jakarta, 

Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Papua Barat, Papua dan Sulawesi Tenggara pada 

persentase 0,9%. 

 



 
Gambar 5. Faktor yang mempengaruhi perjalanan wisata 

Sumber: Penulis, 2021 
 
Berdasarkan data yang ditunjukkan melalui grafik, faktor yang paling dipertimbangkan 

pengunjung Sindu Kusuma Edupark dalam melakukan perjalan wisata di masa pandemi adalah faktor 

kesehatan dengan persentase 41,3%, sedangkan faktor tujuan rekreasi dengan jumlah 24,8%, diikuti 

faktor keluar dari rutinitas sehari hari sebesar 21,1%, menghabiskan waktu luang sebanyak 9,2% dan 

selebihnya 0,9% dari masing-masing faktor komitmen pekerjaan, komitmen keluarga, refreshing dan 

belum berani melakukan perjalan wisata. 

 

 
Gambar 6. Hal yang menjadi pertimbangan pengunjung 

Sumber: Penulis, 2021 

 
Berdasarkan data yang disajikan oleh grafik di atas, pengunjung Sindu Kusuma Edupark paling 

mempertimbangkan perihal Daya tarik wisata sebagai keputusan dalam rencana berwisata ditunjukan 

oleh persentase sebesar 47,7%, kemudian Budget sebagai hal kedua yang paling dipertimbangkan dengan 

persentase 26,6%, Waktu dengan perolehan 13,8% dan Informasi 6,4% serta Jarak sebesar 5,5%. 

 



 
Gambar 7. Motivasi dalam melakukan perjalanan wisata 

Sumber: Penulis, 2021 
 
Berdasarkan data yang disajikan oleh grafik tersebut, faktor penentu yang menjadi motivasi 

bagi wisatawan Sindu Kusuma Edupark dalam membuat keputusan berwisata adalah faktor kebutuhan 

sosial yang memperoleh persentase sebesar 30,3%, setelah itu faktor kebutuhan aktualisasi diri dan 

kebutuhan fisiologis masing-masing memperoleh persentase 20,2%, diikuti dengan faktor akan 

keamanan sebesar 16,5%, dan kemudian kebutuhan akan penghargaan sebesar 12,8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sumber Informasi 

 

 



 
Gambar 8. Sumber Informasi Wisatawan 

Sumber: Penulis, 2021 
 
Menurut data yang tersaji pada grafik di atas, terdapat tujuh pertanyaan yang berkaitan dengan 

sumber informasi yang didapatkan wisatawan atau pengunjung Sindu Kusuma Edupark. 

Pada pertanyaan pertama, 42,2% menjawab setuju yang berarti sudah pernah mengunjungi 

Sindu Kusuma Edupark sebelumnya, kemudian 39,4% menjawab sangat setuju, diikuti dengan tidak 

setuju sebesar 11,9% dan sangat tidak setuju sebanyak 6,4%. 

Pada pertanyaan kedua, dinyatakan sebesar 75,2% setuju dengan pernyataan Sindu Kusuma 

Edupark adalah objek wisata di Yogyakarta yang wajib dikunjungi, dilanjut dengan 3,8% menyatakan 

sangat setuju, kemudian 10,1% tidak setuju dengan pernyataan itu, dan sangat tidak setuju sebanyak 

0,9%. 

Pada pertanyaan ketiga, 45,9% mengatakan tidak setuju atas pertanyaan mengenai sumber 

informasi mengenai Sindu Kusuma Edupark yang didapatkan secara promosi langsung melalui tim sales 

dan marketing Sindu Kusuma Edupark, dilanjutkan dengan setuju sebesar 36,7%, sangat setuju berada 

di angka 11,9% dan kemudian sebesar 5,5% menyatakan sangat tidak setuju. 

Pada pertanyaan keempat, 56% menjawab setuju atas sumber informasi yang diperoleh melalui 

media social Sindu Kusuma Edupark, 38,5% menyatakan sangat setuju, kemudian diikuti dengan tidak 

setuju sebesar 5,5%. 

Pada pertanyaan kelima, sebanyak 64,2% menyatakan setuju akan informasi mengenai Sindu 

Kusuma Edupark yang diperoleh melalui kenalan atau kerabat terdekat, dilanjut dengan 17,4% 

memperkuat dengan jawaban sangat setuju, kemudian 16,5% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak 

setuju sebesar 1,8%. 

Pada pertanyaan keenam, perolehan 69,7% menjawab akan memastikan untuk kembali 

berkunjung ke Sindu Kusuma Edupark dilain kesempatan, 17,4% mengatakan sangat setuju dengan 

perolehan tidak setuju sebanyak 16,5% dan 1,8% menyatakan sangat tidak setuju. 

Pada pertanyaan ketujuh, 71,6% diperoleh dari jawaban setuju yang berarti para pengunjung 

akan merekomendasikan Sindu Kusuma Edupark kepada kerabat atau relasi di sekitar, sebesar 14,7% 

sangat setuju dengan tidak setuju sebanyak 16,5%, dan 0,9% menjawab sangat tidak setuju. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pengaruh COVID-19 pada Keputusan Pembelian Tiket Offline 

 

 
Gambar 9. Tiket Masuk SKE yang paling diminati 



     Sumber: Penulis, 2021 
 

Menurut grafik yang ditampilkan di atas, perolehan terbanyak terdapat pada tiket Terusan 

Dewasa dengan jawaban sebesar 77%, dilanjut dengan tiket Entrance dan Entrance Waterpark sebanyak 

8%, kemudian Terusan Anak sebanyak 4% dan Entrance Plus sebesar 3%. 

 

 
Gambar 10. Keputusan Pembelian Tiket secara Offline di era COVID-19 

Sumber: Penulis, 2021 
 
 Pada pertanyaan pertama, sebanyak 60,6% memilih setuju dengan pembelian tiket secara offline 

terlepas keadaan pandemic yang cukup beresiko, kemudian 24,8% menyatakan tidak setuju, sangat setuju 

memperoleh 13,8% dan sangat tidak setuju sebesar 0,9%. 

 Pada pertanyaan kedua, 41,3% menyatakan setuju dengan pembelian online dapat 

meminimalisir resiko di era pandemic, tidak setuju dengan perolehan 32,1% dan kemudian 21,1% 

menjawab sangat setuju, dan 0,9% sangat tidak setuju. 

 Pada pertanyaan ketiga, 56,9% menjawab setuju dengan alasan terkait tata cara pembelian tiket 

secara offline yang lebih mudah, 27,5% memperkuat dengan jawaban sangat setuju, 13,8 menyatakan 

tidak setuju, kemudian 1,8 menyatakan sangat tidak setuju. 

 Pada pertanyaan keempat, 50,5% menyatakan pembelian tiket secara online lebih efektif dan 

efisien, 30,3% menyatakan tidak setuju, kemudian 15,6% menyatakan sangat setuju, dan 3,7% menjawab 

sangat tidak setuju. 

 Pada pertanyaan kelima, 49,5% setuju dengan terdapatnya perbedaan di antara pembelian tiket 

secara online dan offline di Sindu Kusuma Edupark, dilanjutkan dengan 38,5% tidak setuju, 6,4% 

menyatakan sangat setuju dan 5,5% menyatakan sangat tidak setuju. 

 Pada pertanyaan keenam, sebesar 56,9% responden lebih menyukai pembelian tiket secara 

offline dan melakukan pembelian secara offline agar dapat melihat kondisi dan situasi serta 

mempertimbangan budget secara langsung, pertanyaan diperkuat dengan sangat setuju yang memperoleh 

28,4%, kemudian 13,8% tidak setuju dan diikuti dengan 0,9% sangat tidak setuju. 

 

4. Strategi Promosi Sindu Kusuma Edupark dalam Menarik Pengunjung 

 



 
Gambar 11. Strategi Promosi 

     Sumber: Penulis, 2021 
 
 Pada pertanyaan pertama, sebesar 61,5% menyatakan setuju dengan promosi Sindu Kusuma 

Edupark melalui social media yang menarik perhatian dan menyebabkan kunjungan yang terjadi, 

kemudian 27,5% menjawab sangat setuju, dilanjut dengan 10,1% tidak setuju, dan 0,9% sangat tidak 

setuju. 

 Pada pertanyaan kedua, 57,8% menjawab setuju dengan promosi secara langsung atau direct 

marketing oleh tim sales dan marketing Sindu Kusuma Edupark yang menarik perhatian untuk 

melakukan kunjungan, 24,8% selanjutnya menyatakan tidak setuju, kemudian 14,7 menyatakan sangat 

setuju yang selanjutnya 2,8% sangat tidak setuju. 

 Pada pertanyaan ketiga, perolehan 57,8% menyatakan setuju dengan strategi promosi dan 

marketing Sindu Kusuma Edupark sudah maksimal dalam hal menarik calon pengunjung, 20,2% tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut, diikuti dengan sangat setuju memperoleh 17,4% dan tidak setuju 

sebanyak 4,5%. 

 Pada pertanyaan kelima, 62,4% menjawab konten promosi yang diposting oleh Sindu Kusuma 

Edupark sudah menarik dan bervariatif, 23,9% menyatakan tidak setuju, dilanjutkan dengan 11% 

menyatakan sangat setuju dan 2,8% menyatakan sangat tidak setuju. 

 

 

DISKUSI DAN PEMBAHASAN 
 

 Menurut data yang diperoleh dan dipaparkan pada grafik di gambar 5, faktor kesehatan merupakan faktor 

yang paling dipertimbangkan oleh pengunjung Sindu Kusuma Edupark, dikarenakan kondisi pandemi COVID-

19 yang tengah melanda dunia pada saat ini. Pandemi ini telah merubah perilaku konsumen dalam menentukan 

pembelian produk dan jasa pariwisata. Wisatawan membutuhkan kenyamanan dalam berwisata berupa 

terjaminnya kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dari infeksi COVID-19 yang dikutip dari Suprihatin (2020). 

Selain itu pertimbangan oleh pengunjung terkait pengambil keputusan dan rencana wisata yang kemudian 

mengacu pada objek wisata tertentu, adalah Daya Tarik Wisata yang kemungkinan akan didapatkan apabila 

pengunjung berwisata di tempat tersebut.  

Selanjutnya yaitu terkait motivasi berdasarkan teori motivasi Maslow (1993)  yaitu kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Hal 

tersebut menjadi indikator bagi wisatawan dalam mengambil keputusan berdasarkan motivasi untuk berkunjung 

ke Sindu Kusuma Edupark. Sebagai hasil, kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang memotivasi sebagian 

besar pengunjung Sindu Kusuma Edupark, yang dapat disimpulkan bahwa wisatawan memerlukan interaksi sosial 

dengan kerabat terdekat atau bertemu dengan orang-orang baru melalui perjalanan wisata di era COVID-19. 

Dengan adanya interaksi tersebut, bukan berarti pengunjung dapat melupakan faktor kesehatan yang paling 

diutamakan saat melakukan perjalanan wisata. Karena hal inilah, pihak Sindu Kusuma Edupark perlu mendorong 

kampanye terkait protokol kesehatan dan memperhatikan aspek kebersihan pengunjung maupun lingkungan 

wisata sehingga tidak menghalangi pengunjung untuk berani berwisata dengan cara yang aman. 



 

 

1. Sumber Informasi Pengunjung mengenai Sindu Kusuma Edupark 

 
Menurut Oppermann (1997) bahwa wisatawan berdasarkan pada frekuensi kunjungan bisa 

dikelompokkan menjadi dua yaitu wisatawan yang baru pertama kali mengunjungi sebuah objek wisata 

(the first time) dan wisatawan yang telah berulang mengunjungi objek wisata (the repeater). Dalam kajian 

ilmu pemasaran diharapkan munculnya kesetiaan konsumen dengan harapan terjadinya pembelian ulang. 

Pembelian ulang ini terjadi karena adanya promosi positif dari konsumen sebelumnya, dikutip dari 

Mulyana (2019). Setelah data dicermati dengan baik, mayoritas pengunjung Sindu Kusuma Edupark yaitu 

pengunjung yang sudah pernah mengunjungi Sindu Kusuma Edupark sebelumnya atau the repeater, 

terlebih menurut data yang diperoleh, pengunjung setuju bahwa Sindu Kusuma Edupark merupakan objek 

wisata di Yogyakarta yang wajib untuk dikunjungi. Sehingga banyak wisatawan setuju untuk kembali 

berkunjung ke Sindu Kusuma Edupark di lain waktu, kemudian akan merekomendasikan Sindu Kusuma 

Edupark kepada kerabat atau relasi dari pengunjung sehingga informasi terkait Sindu Kusuma Edupark 

dapat tersebar lebih luas yang tentu dapat mendatangkan pengunjung. 

Media sosial merupakan platform yang mengantarkan pengunjung untuk mengetahui informasi-

informasi terkait Sindu Kusuma Edupark, yang mengartikan promosi melalui dunia virtual seperti 

Instagram dan Facebook lebih informatif dan menarik wisatawan untuk berkunjung, tidak dengan promosi 

secara langsung yang dilakukan secara berkala oleh Tim Sales dan Marketing Sindu Kusuma Edupark. 

Dikutip dari Ellya (2015), pemanfaatan media sosial  dapat berimbas positif bagi pencitraan objek atau 

destinasi wisata. Selain itu dampak dari perbincangan di masyarakat luar dapat mendatangkan banyak 

pengunjung terbukti dari data pengunjung yang mengungkapkan bahwa informasi mengenai Sindu 

Kusuma Edupark didengar melalui kerabat atau kenalan dari pengunjung tersebut ditambah dengan 

keinginan pengunjung untuk merekomendasikan Sindu Kusuma Edupark kepada calon wisatawan. 
 

2. Pengaruh COVID-19 pada Keputusan Pembelian 

 
Sesuai data yang terpaparkan melalui grafik pada gambar 9, pengunjung Sindu Kusuma Edupark 

memiliki minat terbesar terhadap tiket Terusan Dewasa yang sudah termasuk tiket masuk, semua tiket 

wahana dan juga tiket untuk berenang di waterpark. Hal tersebut mengartikan perlu adalah pertahanan 

kualitas pada promosi dan penjualan tiket Terusan Dewasa, kemudian peningkatan kualitas dan promosi 

pada opsi tiket-tiket lainnya. 

Menurut data kunjungan Sindu Kusuma Edupark pada bulan Februari 2021, hampir seluruh 

pengunjung melakukan pembelian tiket secara offline, setelah data lapangan diambil, data tersebut 

tervalidasi dengan jawaban mayoritas pengunjung yang lebih memilih pembelian tiket secara 

konvensional yaitu offline atau walk in terlepas dari resiko yang mungkin saja didapatkan akibat pandemic 

COVID-19 karena pembelian tiket secara offline memerlukan adanya kontak fisik di dalam transaksi yang 

bertolak belakang dari alasan sebagian kecil pengunjung yang membeli tiket secara online, yaitu untuk 

meminimalisir resiko dengan meniadakan kontak fisik. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, proses 

pembelian tiket secara offline dan online sama sekali tidak dapat meminimalisir resiko, dikarenakan tidak 

ada perbedaan signifikan dari kedua opsi tersebut. Ditambah pula dengan kurangnya komunikasi dalam 

bentuk promosi oleh Tim Sales dan Marketing Sindu Kusuma Edupark terhadap pembelian tiket cara 

online, sehingga sebagian besar calon pengunjung tidak menerima informasi terkait opsi pembelian tiket 

selain pembelian tiket secara offline.  

Disebutkan oleh Ashoer, Syahnur, and Murdifin (2019) bahwa keinginan konsumen untuk 

berbelanja online dipengaruhi oleh penerimaan dan adopsi konsumen dalam menerima inovasi baru. 

Namun, dapat dikatakan bahwa pembelian tiket secara offline memiliki perbandingan drastis dalam hal 

jumlah dengan pembelian tiket secara online yaitu dikarenakan promosi yang kurang maksimal dan tidak 

tersampaikan dengan baik kepada target pemasarannya, bukan dikarenakan pengunjung yang menolak 

membeli tiket secara online. Walau pada dasarnya, pembelian tiket secara online mewajibkan pengunjung 

untuk menukarkan tiket yang dibeli secara online tersebut ke loket tiket untuk mendapatkan tiket fisik, hal 

tersebut seharusnya lebih memperumit tata cara pembelian tiket. Sehingga pengunjung melalui data yang 

didapatkan, menyatakan pembelian tiket secara offline lebih diminati dikarenakan tata cara pembelian 

tiket yang jauh lebih mudah dan nyaman bagi pengunjung. Selebihnya, pembelian tiket secara offline pula, 

pengunjung dapat melihat kondisi dan situasi secara real yang kemudian dapat mempertimbangkan budget 

dan tiket seperti apa yang paling pas untuk dipilih oleh pengunjung tersebut. Selain itu, pembelian tiket 

secara offline memberi wadah bagi pengunjung untuk bertanya mengenai produk-produk yang disajikan 

oleh Sindu Kusuma Edupark. 



 

3. Strategi Promosi Sindu Kusuma Edupark dalam Menarik Pengunjung 

 
 Berbicara terkait permasalahan strategi promosi, secara tidak langsung sudah terjawab melalui 

pertanyaan terkait informasi mengenai Sindu Kusuma Edupark yang didapatkan secara massal melalui 

platform media sosial. Mulyana (2019) mengatakan promosi adalah proses mengkomunikasikan informasi 

yang bermanfaat tentang suatu perusahaan atau produk untuk mempengaruhi pembeli potensial. Dapat 

disimpulkan strategi promosi Tim Marketing dan Sales melalui social media mampu menyampaikan daya 

Tarik Sindu Kusuma Edupark dengan baik melalui platform social media terutama Instagram, berupa 

feeds, postingan, dan instastory menarik terkait wahana-wahana di Sindu Kusuma Edupark, atau tiket-

tiket promo yang tengah berlangsung. Secara spesifik, konten yang disajikan melalui platform tersebut 

dinyatakan sudah menarik dan variatif bagi wisatawan. Selain itu, setiap akhir pekan, Tim Sales dan 

Marketing Sindu Kusuma Edupark rutin mempromosikan objek wisata tersebut melalui Live Instagram 

dan menyediakan kupon dan merchandise berbau Sindu Kusuma Edupark sebagai hadiah dari kuis yang 

diberikan selama Live Instagram berlangsung. Sehingga hal tersebut perlu dikembangkan dan dikemas 

lebih baik lagi untuk mempertahankan minat dan ketertarikan pengunjung. 

 Tim Sales dan Marketing Sindu Kusuma Edupark tidak hanya melakukan promosi secara online 

melalui platform social media. Promosi dilakukan pula secara langsung kepada target atau calon 

wisatawan, dalam hal ini, Tim Sales dan Marketing Sindu Kusuma Edupark melakukan telemarketing, 

atau sales trip setiap bulannya. Promosi secara langsung atau Direct Marketing ini dinilai berhasil bagi 

wisatawan yang berkunjung dalam grup besar, seperti grup tour dari berbagai instansi. 

 Namun terlepas dari promosi secara langsung ataupun melalui social media, Tim Sales dan 

Marketing Sindu Kusuma Edupark dinilai telah melakukan promosi secara maksimal kepada wisatawan 

maupun calon wisatawan melalui data penelitian yang didapatkan. 

 

 

KESIMPULAN 
 

 Sebagian besar pengunjung Sindu Kusuma Edupark adalah pengunjung Perempuan, dengan rentang usia 

sekitar 21-26 tahun, yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri dan didominasi oleh pengunjung yang berasal dari 

Jawa Tengah. Melakukan perjalanan wisata di masa pandemi dengan faktor kesehatan yang paling dilihat serta 

daya tarik wisata untuk memenuhi kebutuhan sosial. Informasi terkait Sindu Kusuma Edupark menurut 

pengunjung, didapatkan melalui promosi dari sosial media. Menandakan sosial media sangat berpengaruh, namun 

hal itu tidak dapat memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat terkomunikasikan secara maksimal dan 

tepat kepada calon pengunjung. 

Terdapatnya komunikasi antar pihak pengelola dengan calon pengunjung merupakan hal yang penting 

dan perlu dilakukan secara maksimal. Sehingga tidak terdapat miskomunikasi yang menyebabkan tertutupnya 

informasi terkait informasi produk yang sebetulnya ditawarkan. Pembelian tiket secara offline di Sindu Kusuma 

Edupark bukan merupakan opsi yang paling dipilih oleh pengunjung namun alasan sebenarnya dikarenakan 

pengunjung tidak mendapatkan informasi terkait pembelian secara online yang mengakibatkan hampir seluruh 

pengunjung yang datang lebih minat untuk membeli tiket secara offline atau walk-in.  

 Namun tidak menutup kemungkinan untuk beberapa pengunjung yang memang lebih menyukai opsi 

pembelian tiket secara offline terlepas dari resiko kesehatan di tengah pandemi. Penyebabnya dikarenakan 

pengunjung menganggap cara konvensional adalah yang terbaik dan pertimbangan dalam keputusannya membeli 

tiket tertentu dapat disesuaikan dengan budget dan kebutuhan yang pada saat itu terpenuhi. 

 

SARAN/REKOMENDASI 
 Komunikasi Pemasaran yang kurang maksimal merupakan salah satu hal yang cukup fatal yang 

mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima wisatawan dan mempengaruhi kegagalan dalam suatu produk. 

Hal tersebut dapat menjadi masukan oleh penulis kepada pihak pengelola Sindu Kusuma Edupark, terkhususnya 

Tim Sales dan Marketing yang mengambil peran dalam pemasaran dan promosi langsung kepada pengunjung. 

Ketidak sampainya informasi mengenai pembelian tiket secara online memberi hasil yang mengacu bahwa 

pengunjung lebih memilih pembelian tiket secara offline, pada kenyataannya, promosi terhadap pembelian tiket 

secara online hampir tidak terdengar dikarenakan ketidak maksimalan.  

Kedepannya diharapkan untuk mensosialisasikan ticketing secara online kepada pengunjung baik dalam 

promosi secara langsung maupun melalui sosial media yang bersifat mempengaruhi pengunjung untuk membeli 

tiket secara online. Keadaan COVID-19 pada saat ini dapat menjadi alasan utama bagi pengunjung untuk membeli 

tiket secara online, maka dari itu, Tim Sales dan Marketing perlu memberi edukasi kepada calon pengunjung 

tentang pentingnya protokol Kesehatan di masa pandemic ini.  



Kemudian, strategi pemasaran dengan cara memberikan potongan harga dan juga voucher promosi yang 

hanya berlaku untuk pembelian secara online dapat membantu peningkatan jumlah kunjungan untuk pengunjung 

yang membeli tiket secara online. Manfaat lain dari pembelian tiket secara online, kuota pengunjung yang 

membeli tiket dapat dibatasi per jam ataupun per hari sehingga menghindari crowded terlebih di masa pandemi 

yang memerlukan jarak antar individu.  

Selain promosi yang perlu ditingkatkan terkait pembelian tiket secara online, penulis menyarankan untuk 

membenahi prosedur pembelian dan penukaran secara online yang lebih mempermudah pengunjung dan memiliki 

perbedaan signifikan dengan pembelian tiket secara offline. Sehingga pengunjung yang membeli tiket secara 

online dapat mengurangi kontak fisik dengan tidak perlu menukarkan tiket fisik ke loket tiket yang sama seperti 

pembelian tiket secara offline. 

  




