
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata merupakan bagian dari budaya bagi masyarakat yang mencakup 

objek dan daya tarik wisata yang berkaitan dengan pemanfaatan waktu yang 

dimiliki, dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri maupun orang lain. 

Menurut UU No.10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa daya tarik wisata adalah segala 

sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan.  

 Wisata berbelanja merupakan kegiatan yang ditunggu bagi sebagian orang 

yang melakukan perjalanan wisata. Wisata belanja muncul karena sebagian orang 

menganggap kegiatan belanja merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan 

bahkan dianggap kegiatan rekreasi atau menghibur diri dari kegiatan rutinitas 

sehari-hari. Faktor inilah oleh sebagian orang atau perusahaan dimanfaatkan untuk 

menjadikan daya tarik wisata. Hampir di semua kota-kota besar  berkembang pusat-

pusat perbelanjaan yang menyediakan berbagai kebutuhan baik itu kebutuhan 

primer maupun sekunder  yang pada akhirnya mengarah kepada terciptanya pusat 

perbelanjaan yang menjadi daya tarik wisatawan.  

Wisatawan domestik di Indonesia memiliki ciri- ciri yang bisa dilihat dari 

beberapa tingkah laku pada objek wisata dan selera kepada pemilihan objek wisata. 



 
 

 
 

Pelaku bisnis  yang terjun di sektor wisata harus bisa mengenal karakter wisatawan 

yang berkunjung. Hal itu bertujuan untuk menempatkan pada standar servis yang 

baik untuk pelanggannya. Beberapa karakter dan kebiasaan-kebiasaan wisatawan 

domestik Indonesia, yaitu: Pertama, wisatawan domestik dikenal sangat royal 

mengeluarkan uang untuk berbelanja saat melakukan perjalanan wisata. Wisatawan 

selalu menyempatkan diri untuk berbelanja souvenir- souvenir atau barang- barang 

yang menarik sebagai buah tangan untuk sanak keluarga. Kedua, wisatawan 

domestik memiliki kebiasaan menyukai kegiatan berpergian secara bersama- sama 

dengan teman- teman maupun keluarga. Hal tersebut dilakukan agar meminimalisir 

pengeluaran saat berpergian. Ketiga, wisatawan domestik menyukai tempat 

populer dan banyak dikunjungi. Misalnya candi, kebun binatang, pantai atau 

pemandian umum. Mereka menyukai tempat-tempat yang sudah terkenal/ kekinian 

dan menyukai hal-hal yang sifatnya baru, serta enggan untuk berkunjung apabila  

belum ada rekomendasi dari pihak lain 

(https://www.academia.edu/14612347/Karakteristik_Wisatawan). 

Kunjungan Wisatawan untuk berbelanja identik dengan produk imitasi. 

Menurut Kompas.com dengan judul "Studi: Tingkat Pemalsuan Barang di 

Indonesia di Angka Mengkhawatirkan”, saat ini Indonesia dirundung masalah 

maraknya produk imitasi yang beredar di pasaran. Tidak hanya merugikan 

konsumen, peredaran produk imitasi juga merugikan ekonomi bangsa. Produk 

imitiasi merupakan fenomena global meskipun kehadiran produk lebih umum 

dibeberapa bagian dunia. Namun, dari penjualan produk imitasi merupakan peluang 

https://www.academia.edu/14612347/Karakteristik_Wisatawan


 
 

 
 

untuk mengurangi pengangguran yang merupakan ladang usaha pada sebagian 

orang.  

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengakui saat ini banyak produk 

imitasi kualitas rendah atau biasa disebut KW beredar di pasaran. Hal tersebut 

diakibatkan terdapat kondisi geografis dan demografis seperti luas wilayah, jumlah 

penduduk dan tingkat kesejahteraan yang mengakibatkan sulitnya mengatur 

peredaran produk- produk imitasi baik buatan luar negeri maupun dalam negeri. 

Kementerian Perdagangan mengakui sulitnya memberantas peredaran produk 

imitasi yang melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI), paten, atau merek 

dagang. Alasan utamanya karena perbedaan harga yang terlalu jauh. Permintaan 

pasar terhadap barang imitasi semakin tinggi lantaran harganya terlalu murah.  

Berdasarkan hasil studi, MIAP dan FE UI menempatkan banyaknya produk 

imitasi tertinggi di Indonesia, yakni pada produk tinta printer sebesar 49,4%, 

pakaian sebesar 38,9%, produk dari kulit 37,2%, dan peranti lunak sebesar 33,5%. 

Menurut hasil studi ini, situasi imitasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap 

ekonomi nasional hingga Rp 65,1 triliun serta hilangnya pendapatan dari pajak 

tidak langsung atas penjualan peranti lunak asli hingga Rp 424 miliar. 

Konsumen terkadang tidak merasa puas untuk memenuhi keinginannya 

berbelanja saat berwisata. Untuk memenuhi  sesuai keinginan, setiap orang 

memiliki keterbatasan dalam berbelanja. Konsumen terkadang berbelanja sesuai 

dengan keinginan yaitu dengan berbelanja produk original, terkadang konsumen 

pun memilih untuk membeli produk imitasi yang sesuai dengan budget. Konsumsi 

https://www.merdeka.com/rahmat-gobel/


 
 

 
 

produk imitasi di Indonesia merupakan hal yang biasa saja, hal ini dapat dilihat 

dengan maraknya penjualan dan pembelian produk-produk imitasi. Maraknya 

produk imitasi ini sudah menyebabkan kerugian ekonomi nasional. Di samping itu, 

produk imitasi kerap menimbulkan masalah dari sisi etika dan hukum yang 

melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Walaupun produk imitasi kerap 

menimbulkan pertentangan, pada kenyataannya produk imitasi masih tetap menjadi 

pilihan bagi berbagai konsumen dengan beberapa pertimbangan.  

Pertimbangan konsumen dalam pembelian produk original maupun imitasi 

yaitu dilihat dari kesadaran konsumen dalam perbandingan harga yang diberikan. 

Produk original memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan produk imitasi. 

Sebagian orang beranggapan bahwa tidak merasa keberatan apabila harus 

membayar lebih mahal untuk pembelian produk original, karena mereka merasa 

bahwa dengan membeli produk original tahan lama. Namun sebaliknya, membeli 

produk imitasi konsumen mendapatkan manfaat yang sama dengan produk original 

dengan harga yang lebih murah. Harga produk imitasi yang ditawarkan di 

Malioboro  dapat menarik konsumen untuk membeli, karena produk yang dijual 

mengikuti trend saat ini. Untuk mengikuti trend, konsumen tidak perlu 

mengeluarkan banyak uang sehingga konsumen bisa tampil stylist dengan 

mendapatkan manfaat yang sama dengan produk original.  

Penilaian keseluruhan konsumen dengan cara membandingkan antara 

manfaat yang diterima dalam pembelian produk dengan pengorbanan yang telah 

dikeluarkan untuk memperoleh sebuah produk yang diinginkan. Dalam pembelian 

produk imitasi, konsumen mendapatkan manfaat atau nilai yang diharapkan dan 



 
 

 
 

dapat dirasakan konsumen terhadap pembelian produk. Nilai konsumen yang 

didapatkan seperti keuntungan, kepantasan, kualitas dan kegunaan merupakan 

perilaku konsumen dalam pembelian produk .  

Perilaku pembelian produk imitasi merupakan hal yang menjadi daya tarik 

wisatawan. Produk yang dijual mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan 

mendapatkan fungsi yang sama dengan produk original. Wisatawan akan 

mementingkan identitas wisata sebagai oleh- oleh sanak keluarga dengan harga 

yang terjangkau. Nilai tersebut menjadikan pola pikir konsumen yang bertujuan 

untuk berbelanja produk original ataupun bertujuan untuk berwisata dan 

mendapatkan manfaat yang sama dengan produk original.  

Persepsi nilai memiliki hubungan dengan kepuasan konsumen ketika 

konsumen membeli suatu produk, mereka mengharapkan mendapatkan manfaat 

yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kepuasan konsumen dalam membeli 

produk imitasi di Malioboro merupakan hal yang terpenting dalam penjualan 

terutama wisatawan domestik yang datang untuk berlibur. Produk imitasi yang 

dijual merupakan produk yang memiliki kualitas yang sesuai dangan harga yang 

diberikan. Kepuasan diperoleh dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh 

dengan ekspektasi, dimana konsumen akan merasa puas jika hasil yang diperoleh 

mampu memenuhi ekspektasi.  

Tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu barang akan memberikan 

cerminan keberhasilan produsen dalam memproduksi suatu barang, sebab apabila 

suatu produk akan menjadi gagal ketika barang tersebut tidak memberikan 



 
 

 
 

kepuasan bagi penggunanya. Maka produsen dengan kemampun bagaimana 

konsumen merasa puas dengan barang yang dibeli. Untuk menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang biasanya sangat di pengaruhi 

oleh tingkat kepuasan konsumen. Kepuasan yang tinggi menciptakan kelekatan 

emosional terhadap merek tertentu, bukan hanya kesenangan namun akan 

menghasilkan kesetiaan pelanggan yang tinggi. Dampak positif dari kepuasan 

wisatawan adalah terciptanya loyalitas konsumen. Loyalitas memberikan manfaat 

bagi perusahaan berupa peningkatan laba, serta penghematan biaya pemasaran 

karena upaya memperoleh pelanggan baru membutuhkan biaya yang lebih besar 

daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada (Mittal dan Lassar, 1998). 

Keinginan pelanggan untuk berperilaku yaitu dengan memberikan kualitas 

layanan yang merupakan poin penting yang perlu diperhatikan. Adanya niat 

perilaku maka akan berdampak seperti semakin loyalnya pelanggan dan tidak 

mudah beralih dan biasanya berani membayar lebih. Konsumen yang berbelanja 

produk imitasi di Malioboro bersedia menceritakan kegiatan yang dilakukan selama 

berwisata dan akan memberikan kesan yang baik ketika konsumen merasa puas. 

Hal lain, niat perilaku yang dilakukan konsumen akan berdampak baik dalam 

perkembangan wisatawan karena menceritakan dan memberikan kesan yang baik. 

Secara langsung akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung 

karena loyalitas konsumen yang mersa puas akan layanan yang diberikan.   

Kegiatan pariwisata identik dengan aktivitas berbelanja yang memberikan 

pengaruh cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi kota, melalui sumber pendapatan 

devisa, pemasukan pajak-pajak dan jasa retribusi lainnya. Kegiatan pariwisata 



 
 

 
 

sebagai salah satu sektor yang berperan dalam memberikan konstribusi pendapatan 

daerah. Destinasi pariwisata di Indonesia yang memiliki keunikan dan ciri khas 

yaitu salah satunya yaitu Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah tujuan 

wisatawan yang menawarkan berbagai macam potensi yang dapat menarik 

wisatawan untuk berkunjung 

Ringkasan banyaknya pengunjung wisatawan menurut jenis pengunjung di 

Yogyakarta pada tahun 2016: 

Tabel 1.1 

Pengunjung Wisatawan 2016 

 



 
 

 
 

Pada buku “Kota Yogyakarta dalam Angka, Yogyakarta Municipality in 

Figure 2017” dijelaskan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di DIY hingga saat 

ini belum mencapai target tahun 2017. Kunjungan wisatawan ke Yogyakarta tahun 

2016 untuk wisatawan domestik 5,6 juta dan wisatawan Asing 230 ribu. Dijelaskan 

pula di Detik News pada 20 Desember 2017 bahwa menurut Kepala Dinas 

Pariwisata DIY Aris Riyanta mengatakan hitungan hingga November baru tecapai 

90% yaitu untuk wisatawan domestik menurun dari tahun 2016 sebanyak 4,9 juta 

dan wisatawan Asing meningkat menjadi 385 ribu. Target yang diharapkan di 2017 

belum terpenuhi, sehingga diharapka di tahun 2018 mendatang kunjungan 

wisatawan di Yogyakarta ditargetkan meningkat 10-15%. 

Wisata yang dapat menarik konsumen berbelanja di Indonesia salah satunya 

di Yogyakarta yaitu Jalan Malioboro. Jalan Malioboro dihuni oleh aktivitas para 

PKL (pedagang kaki lima) yang mampu membangun Malioboro menjadi pusat 

berbelanja wisatawan yang menawarkan berbagai produk imitasi. Macam produk 

imitasi yang ditawarkan, seperti souvenir, pernak- pernik, kaos, batik, kerajinan 

(seperti tas, dompet, dan sabuk), serta produk lainnya. Tidak hanya produk- produk 

original yang dijual tetapi juga menawarkan produk imitasi yang mampu 

memberikan kualitas yang hampir sama dengan produk original. produk tersebut 

biasanya diberi icon Yogyakarta yang mampu menarik konsumen untuk membeli 

produk original maupun imitasi. Produk imitasi yang dijual memiliki kreatifitas 

dengan melihat peluang yang ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen.  

Melihat fenomena saat ini, berbelanja merupakan salah satu hal yang sangat 

diminati oleh banyak wisatawan, terutama wisatawan yang ada  di Daerah Istimewa 



 
 

 
 

Yogyakarta. Hal ini telah dipaparkan oleh penelitian yang dilakukan Correia dan 

Kozak (2016). Penelitian ini dilakukan di dua Negara yaitu  Algarve di Portugal 

dan Bodrum di Turki. Belanja merupakan bagian penting dari pengalaman 

wisatawan. Jalan dan pasar malam dianggap sebagai cara untuk menghidupkan 

kembali negara budaya dan salah satu destinasi paling populer di dunia 

internasional wisatawan. Pasar jalanan atau bazar dipahami umumnya sebagai 

dedikasikan untuk berbelanja bagi wisatawan yang berkunjung. Salah satu cara 

untuk menarik wisatawan yaitu dengan memanjakan konsumen dengan menjual 

berbagai macam produk yang ditawarkan dari produk original maupun imitasi. 

Hal yang menarik bahwa pasar jalanan biasanya mengadopsi jenis produk 

imitasi dan menawarkan harga yang lebih murah. Namun, membeli barang imitasi 

di pasar jalanan jarang dipelajari dalam konteks pariwisata. Dengan demikian, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku wisatawan pasar jalanan dalam 

konteks liburan. Hal ini peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ulang 

dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Kesadaran Harga, Persepsi nilai, 

dan Kepuasan Wisatawan terhadap Niat Perilaku Berbelanja Produk Imitasi 

di Malioboro”. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kesadaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan wisatawan berbelanja produk imitasi di Malioboro? 



 
 

 
 

2. Apakah kesadaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

perilaku berbelanja produk imitasi di Malioboro? 

3. Apakah persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan berbelanja produk imitasi di Malioboro? 

4. Apakah persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

perilaku berbelanja produk imitasi di Malioboro? 

5. Apakah kepuasan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat perilaku berbelanja produk imitasi di Malioboro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kesadaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan wisatawan produk imitasi berbelanja di Malioboro. 

2. Menganalisis kesadaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat perilaku berbelanja produk imitasi di Malioboro. 

3. Menganalisis persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan wisatawan berbelanja produk imitasi di Malioboro. 

4. Menganalisis persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

perilaku berbelanja produk imitasi di Malioboro. 

5. Menganalisis kepuasan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat perilaku berbelanja produk imitasi di Malioboro. 



 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis 

Menambah referensi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

bidang pemasaran yang berkaitan mengenai pariwisata pada produk imitasi. Lain 

hal, diharapkan dapat memahami teori yang berkaitan dengan kesadaran harga, 

persepsi nilai, kepuasan wisatawan, dan niat perilaku sebagai pembuktian teori 

dari jurnal acuan mengenai pariwisata yang berfokus pada pembelian produk 

imitasi. 

2. Manfaat secara praktik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai alternatif 

pemecahan masalah, sehingga dapat mengetahui motivasi berbelanja produk 

imitasi wisatawan domestik di Malioboro. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tesis terdiri dari atas lima bab dan disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

 



 
 

 
 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori yang berkaitan erat dengan kesadaran 

harga, persepsi nilai, kepuasan wisatawan dan niat perilaku. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah- langkah pemecahan masalah dan tahapan 

penelitian yang dilakukan dalam rangka pemecahan masalah yang diinginkan. 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasinya atau saran yang harus 

diberikan untu penelitian lanjut. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh melalui pembahasan hasil 

penelitian. Rekomendasi atau saran yang perlu diberikan baik oleh peneliti sendiri 

maupun kepada peneliti lain yang dimungkinkan hasil tersebut dapat dilanjutkan 

kepada institusi tempat yang dilakukan.  

 


