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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku wisatawan pasar jalanan 

dalam konteks liburan. Konteks ini untuk membangun proposisi dalam model kesadaran 

harga, persepsi nilai, kepuasan wisatawan dan niat perilaku. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan menyebar kuesioner di Yogyakarta. Analisis data 

menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) untuk menganalisis 150 kuesioner. 

 

Kata kunci: kesadaran harga, persepsi nilai, kepuasan wisatawan, niat perilaku 

 

Abstract 

The objective of this research is to analyze the behaviorial of street market tourism 

in holiday context. This context is to build the proportion of price consciousness model, 

perceived value, tourism satisfaction, and behavioral intention. This resaerch uses the 

quantitive with survey metodh in Yogyakarta City. Data analyze uses SEM (Structural 

Equation Modeling) to analize 150 questionnaires.  

 

Keywords: price consciousness, perceived value, tourism satisfaction, behavioral 

intention 

 

 

PENDAHULUAN 

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.  

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 
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agar meminimalisir pengeluaran saat berpergian. Ketiga, wisatawan domestik menyukai 

tempat populer dan banyak dikunjungi. 

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 

tiruan yang sesuai dengan budget. Konsumsi produk tiruan di Indonesia merupakan hal 

yang biasa saja, hal ini dapat dilihat dengan maraknya penjualan dan pembelian produk-

produk tiruan. Maraknya produk tiruan ini sudah menyebabkan kerugian ekonomi 

nasional. Di samping itu, produk tiruan kerap menimbulkan masalah dari sisi etika dan 

hukum yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Walaupun produk tiruan 

kerap menimbulkan pertentangan, pada kenyataannya produk tiruan masih tetap menjadi 

pilihan bagi berbagai konsumen dengan beberapa pertimbangan.  

Wisata yang ditawarkan dapat menarik minat wisatawan yang datang ke Yogyakarta 

adalah Malioboro yang merupakan kegiatan pariwisata yang identik dengan berbelanja 

sebagai tujuan utama wisatawan. Wisata berbelanja di Malioboro merupakan daya tarik 

bagi wisatawan. Jalan Malioboro dihuni oleh aktivitas para PKL (pedagang kaki lima) 

yang mampu membangun Malioboro menjadi pusat berbelanja wisatawan. Malioboro 

menawarkan berbagai macam produk, seperti souvenir, pernak- pernik, kaos, batik, 

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

produk original yang dijual tetapi juga menjual produk tiruan 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 

tiruan. Produk tiruan 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. Menyadari dalam kenyataan 

ini, manajer destinasi pariwisata berusaha menjaga pasar jalanan tetap hidup, di mana 

tradisi dan warisan berlimpah. Pasar jalanan atau bazar dipahami umumnya sebagai 

dedikasikan untuk berbelanja bagi wisatawan yang berkunjung. 

KAJIAN TEORI 

Harga merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam Marketing Mix (Bauran 

Pemasaran). Konsep bauran pemasaran dipopulerkan pertama kali beberapa dekade yang 

lalu oleh Jerome McCarthy (1994) yang merumuskannya menjadi 4P (Product, Price, 

Promotion, dan Place). Kemudian dikembangkan dengan menambahkan 3 faktor lainnya 

yaitu People, Process, Physical Evidence. Dalam hal ini, harga merupakan salah satu 

unsur bauran pemasaran yang paling flexibel karena harga dapat diubah secara cepat dan 

tepat. Harga merupakan dasar penawaran kepada konsumen, ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga menarik bagi konsumen dan bersaing dengan harga yang ditetapkan oleh 

pesaing terhadap produk yang sama. Harga tidak saja menentukan profitabilitas tetapi 

juga sebagai sinyal untuk mengkomunikasikan proposi nilai suatu produk/ destinasi 

wisata (Hasan, 2015). 
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Kesadaran terhadap harga merupakan kecenderungan konsumen untuk mencari 

perbedaan harga. Konsumen yang dikatakan kesadaran harga adalah konsumen yang 

cenderung untuk membeli pada harga yang relatif lebih murah. Konsumen menggunakan 

harga sebagai indikator atas kualitas berdasarkan beberapa faktor, salahsatunya 

ketersediaan informasi terkait informasi yang tersedia bagi mereka dan asosiasi terkait 

resiko pembelian layanan (Zeithaml et al, 2006). 

Persepsi Nilai 

Pelanggan membeli dari perusahaan yang menawarkan Nilai yang dipersepsikan 

pelanggan (Customer Perceived Value) tertinggi sebagai evaluasi pelanggan tentang 

perbedaan antara semua keuntungan dan biaya tawar pasar dibandingkan dengan 

penawaran dari pesaing (Kotler dan Amstrong, 2008). Persepsi nilai merupakan penilaian 

keseluruhan dari konsumen atas manfaat dari layanan yang didasarkan persepsi atas apa 

yang mereka terima dan apa yang mereka berikan (Zeithaml et al, 2006). Persepsi 

konsumen terhadap nilai dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian yaitu nilai adalah 

harga rendah, value merupakan sesuatu yang diinginkan oleh konsumen dari produk serta 

apa yang didapat untuk apa yang telah diberikan.  

Kepuasan Wisatawan 

Kepuasan pelanggan (Customer satisfaction) merupakan tingkatan dimana kinerja 

anggapan produk sesuai dengan ekspektasi pembeli. Sebagian besar studi menjelaskan 

bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, akan menghasilkan kinerja yang baik. 

Hal ini perlunya keseimbangan yang baik yaitu pemasar harus terus menghasilkan lebih 

banyak nilai dan kepuasan, tetapi tidak memberikan segalanya  (Kotler dan Amstrong, 

2008). Kepuasan adalah sikap penilaian yang diikuti pengalaman mengkonsumsi produk 

(Lovelock dan Wirtz, 2011). Pada umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan 

atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterima apabila konsumen membeli 

atau mengkonsumsi suatu produk baik bartang maupun jasa, sedangkan kinerja atau hasil 

yang dirasakan merupakan persepsi pelanggan terhadap apa yang diterima setelah 

mengkonsumsi produk yang dibeli. Untuk itu manajemen harus memiliki persepsi yang 

sama dengan pelanggan agar supaya diperoleh hasil yang melebihi atau sesuai dengan 

harapan pelanggan. 

Niat Perilaku 

Menurut Zeithaml (2006) “behavior intention define willingness to recommend the 

service to others and repurchase intent”. Konsekuensi yang timbul dari persepsi terhadap 

kualitas layanan dalam niat berperilaku konsumen individual merupakan suatu 

keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mempertahankan konsumen. Niat 

perilaku ini dapat dilihat niat perilaku yang positif meliputi mengatakan hal hal positif 

mengenai perusahaan, merekomendasikan perusahaan kepada yang lainnya, tetap setia 

terhadap produk, menghabiskan lebih banyak produk yang dikeluarkan perusahaan dan 

membayar dengan harga yang lebih mahal. Niat perilaku yang negatif termasuk 

mengatakan hal- hal negatif kepada orang lain, mengurangi kegiatandengan perusahaan 

itu, berpindah dengan perusahaan lain, dan mengeluhkan perusahaan tersenut kepada 

pihak orang diluar perusahaan (Zeithaml et al, 2006). 

Hubungan kesadaran harga terhadap persepsi nilai 

Penilaian ini menyiratkan bahwa merek secara fundamental bermakna dan berharga 

bagi konsumen dan yang memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai nilai suatu 

merek. Paradigma melibatkan tradeoff  kualitas harga pada produk dengan melihat merek. 
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Gentry, et al., (2006)  menjelaskan, perbedaan harga yang signifikan akan memberikan 

persepsi akan nilai suatu produk. Hal ini didukung oleh penelitian Correia dan Kozak 

(2016) menjelaskan bahwa koefisien beta adalah ekuivalen untuk keduanya. Tujuan 

menunjukkan bahwa efek utama dari Kesadaran Harga (Price Consciousness) pada 

Persepsi Nilai (Perceived Value) adalah positif dan signifikan. Pembeli yang pintar 

cenderung menilai pembelian mereka dalam harga yang dibayarkan dan sesuai dengan 

kualitas yang diterima, sehingga nilai- nilai tersebut memiliki korelasi. 

P1: Kesadaran harga berpengaruh positif terhadap persepsi nilai 

Hubungan kesadaran harga dan persepsi nilai terhadap kepuasan wisatawan 

Harga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan 

pengecer (Lombart et al., 2016). Motif apa pun yang dilakukan pengecer dilihat dari 

lemah atau kuatnya dalam pengambilan keuntungan  dalam kondisi tersebut. Namun, Kim 

dan Thapa (2017) menyebutkan bahwa harga yang merupakan dimensi dari persepsi nilai 

memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap kepuasan. Persepsi wisatawan tentang 

nilai harga tidak signifikan mempengaruhi pengalaman dan kepuasan berbelanja. Hal lain 

dijelaskan oleh Consuegra (2007) keadilan harga yang dirasakan memiliki hubungan 

secara positif dengan kesetiaan pelanggan. Karena itu, mendukung hipotesis bahwa harga 

yang adil meningkatkan kepuasan pelanggan dan kesetiaan. Hubungan kesadaran harga 

berpengaruh terhadap kepuasan karena hubungan ini menunjukkan nilai yang kuat 

(Correia dan Kozak,2016).  

Dalam konteks pariwisata, nilai yang dirasakan secara keseluruhan wisatawan dapat 

diperdebatkan dengan nilai fungsional (persepsi kualitas), nilai moneter yang dirasakan 

dan nilai emosional (Duman dan Mattila, 2005). Dibuktikan Eggert dan Ulaga (2002) 

bahwa, persepsi nilai pelanggan diperkirakan memiliki dampak positif yang kuat pada 

pembelian kembali dan niat WOM (dari mulut ke mulut). Sistem informasi pemasaran 

seharusnya mengintegrasikan tidak hanya indikator kepuasan tetapi juga termasuk nilai 

pelanggan. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Correia dan Kozak (2016) yang 

menyatakan bahwa pengaruh persepsi nilai terhadap kepuasan tidak signifikan. Hal 

tersebut dikarenakan produk tiruan tidak melebihi bentuk kualitas dan kepuasan dengan 

pengalaman berbelanja. Hal tersebut berasal dari pengalaman itu sendiri dan bukan dari 

produk yang dibeli. 

P2: Kesadaran harga berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan 

P3: Persepsi nilai berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan 

Hubungan kesadaran harga dan persepsi nilai terhadap niat perilaku 

Penelitian Lombart et al., (2016) menjelaskan bahwa pengaruh harga terhadap niat 

perilaku di masa depan berdampak positif dan signifikan. Hal ini terjadi ketika adanya 

kedekatan antara konsumen dengan pengecer produk tiruan. Temuan juga menunjukkan 

bahwa kesadaran harga berdampak positif terhadap pengalaman sikap produk tiruan 

tetapi tidak pada niat pembelian (Michaelidou dan Christodoulides, 2011).  Penelitian 

yang dilakukan Zielke (2011) pun tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan 

terhadap niat belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga rendah memiliki efek 

positif dan negatif pada niat berbelanja. Efek negatif bisa melalui penghinaan, rasa malu, 

dan rasa bersalah namun efek positif melalui bisa dilihat dari nilai yang diberikan.  

Tingkat nilai yang tinggi mengarah pada niat perilaku pembelian kedua. Menurut 

Asadi (2015) Persepsi nilai oleh wisatawan memiliki efek positif dan signifikan pada niat 

mereka untuk mengunjungi kembali. Terlepas dari dimensi nilai yang dirasakan, ada 

bukti bahwa niat loyalitas peserta berbeda sebagai fungsi kepuasan saat dimensi nilai 
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yang diduga dikontrol secara statistik (Akinci, 2015). Hal lain dijelaskan penelitian yang 

dilakukan Correia dan Kozak (2016) bahwa persepsi nilai tidak mempengaruhi niat 

perilaku. Temuan ini dilihat dari konteks situasionalnya, yaitu secara rasional niat 

perilaku wisatawan yang kembali lagi tidak hanya untuk berbelanja.  

P4: Kesadaran harga berpengaruh positif terhadap niat perilaku  

P5: Persepsi nilai berpengaruh positif terhadap niat perilaku 

Hubungan kepuasan wisatawan terhadap niat perilaku 

Kepuasan memiliki dampak yang positif dan signifikan, serta berdampak pada niat 

pembelian kembali dan WOM (Eggert dan Ulaga, 2002).  Lombart et al., (2016) juga 

menunjukkan bahwa kepuasan konsumen dengan pengecer memiliki dampak yang 

positif mempengaruhi niat perilaku masa depan terhadap pengecer. Tidak mengherankan 

bahwa pengaruh kepuasan terhadap niat perilaku memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan (Correia dan Kozak, 2016). Temuan Asadi (2015) yang menunjukkan 

kompatibilitas hubungan dengan tingkat kepuasan wisatawan sampai batas tertentu secara 

tidak langsung mempengaruhi niat perilaku mengunjungi kembali melalui efek 

kualitas. Tingkat kepuasan wisatawan dan niat kembali tidak dapat diklaim secara global, 

namun membentuk sebuah kepuasan wisatawan dan niat mengunjungi kembali karena 

adanya perbedaan budaya. 

P6: Kepuasan harga berpengaruh positif terhadap niat perilaku 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

METODE PENELITIAN 

Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini yaitu wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta, 

sedangkan subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wisatawan yang 

mengunjungi Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi 

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan kualitas 

dan karakteristik tersebut populasi dapat dijadikan sebagai objek pengamatan untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah seluruh wisatawan yang berada di Malioboro Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Sampel 

Menurut Sugiyono (2014), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang dipilih secara cermat 

dengan mengambil objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri- ciri yang spesifik. 
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Pelaksanaan pengambilan sampel secara non-probability sampling. Jenis non-probability 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa- siapa yang pantas memenuhi persyaratan 

untuk dijadikan sampel (Sekaran, 2011).  Adapun sampel dalam penelitian ini ialah 

sebagian wisatawan yang melakukan berbelanja di Malioboro. Responden yang menjadi 

sampel dalam penelitian memiliki kriteria yaitu konsumen yang pernah membeli produk- 

produk yang dijual di pinggiran jalan Malioboro (Street Shopping). 

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dan karenanya pengembangan kuesioner disusun 

sebagai structured questionnaire yang bersifat pertanyaan tertutup. Skala Likert 

digunakan dengan menggunakan lima skala dengan kategori (mulai dari sangat tidak 

setuju (1) ke sangat setuju (5)) akan diaplikasikan. 

Definisi Operasional 

Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang 

membentuknya. Definisi operasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 
 

KESIMPULAN 

Hal yang menarik bahwa pasar jalanan biasanya mengadopsi jenis barang tiruan dan 

menawarkan harga yang lebih murah. Namun, membeli barang tiruan di pasar jalanan 

jarang dipelajari dalam konteks pariwisata. Metode kuantitatif dilakukan untuk menguji 

kerangka penelitian dengan menyebarkan survei wisata Malioboro di Yogyakarta. 

Diharapkan survei dapat mengumpulkan 150 responden untuk data selanjutnya dianalisis 

dengan metode SEM. Penelitian ini diharapkan mampu memberika latar belakang 

kepentingan berbelanja wisatawan sebagai nilai berbelanja wisatawan domestik. 

Berdasarkan studi literatur maka diperoleh model proposisi dalam penelitian sebagai 

berikut : 

Proposisi1: Kesadaran harga berpengaruh positif terhadap persepsi nilai 

Proposisi 2: Kesadaran harga berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan 

Proposisi 3: Persepsi nilai berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan 

Proposisi 4: Kesadaran harga berpengaruh positif terhadap niat perilaku  

Proposisi 5: Persepsi nilai berpengaruh positif terhadap niat perilaku 

Proposisi 6: Kepuasan harga berpengaruh positif terhadap niat perilaku 

SARAN 

Dalam studi ini perlunya pengujian dengan menggunakan variabel- variabel 

pengaruh yang berbeda, serta memiliki potensi mempengaruhi perilaku beli wisatawan. 

Dengan demikian perlu adanya pengujian secara berulang sehingga mampu membangun 

model yang lebih baik. 
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