
Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

1 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Budaya Masyarakat Terhadap Daya Tarik 

Wisata Bahari Percut Sei  Tuan 
 
 

Mery Lani Purba, Glory Simarmata 
Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia 

Medan, Indonesia 
1melanie_lavina@yahoo.com, 2glory_simarmata@yahoo.com 

Abstrak- Dunia pariwisata Indonesia saat ini sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. 

Hal ini dilihat dari bertambahnya jumlah wisatawan 

yang datang dari waktu ke waktu baik domestik 

maupun mancanegara, umumnya mereka yang 

berwisata ke Indonesia sekedar berlibur atau 

berpetualang menikmati keindahan kekayaan alamnya 

dan budayanya yang sangat beragam. Dunia pariwisata 

mulai banyak dilirik orang terlebih orang kota yang 

jenuh dengan rutinitas dan ingin melepaskan 

kepenatan. Oleh karena itu bermacam-macam 

pariwisata ditawarkan, salah satunya adalah wisata 

Bahari Percut Sei Tuan yang terletak di Desa Percut 

Sei Tuan Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. 

Permasalahan yang ada yaitu wisata bahari Percut  Sei 

Tuan adalah masih belum terkelola dengan baik. 

Banyak Wisata di daerah ini yang belum maksimal 

pengelolaannya dan belum sepenuhnya dibantu oleh 

Pemerintah Daerah. Akibatnya pengunjung yang 

datang menjadi kecewa dan mungkin tidak berminat 

kembali mengunjungi tempat ini dimasa mendatang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor 

faktor determinan yang mempengaruhi daya tarik 

Wisata Bahari Percut Sei Tuan Deli Serdang dilihat  

kondisi kualitas pelayanan dan  budaya masyarakat. 

Populasi penelitian ini ada wisatawan lokal maupun 

mancanegara yang pernah berkunjung ke wisata 

Bahari Percut Sei Tuan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal 

yaitu untuk melihat hubungan antar variabel dan 

faktor yang paling dominan mempengaruhi variabel 

dependen. Hasil penelitian ini adalah kualitas 

pelayanan dan budaya masyarakat berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap daya tarik Wisata Bagan Desa 

Percut Kecamatan Percut Sei Tuan. Demikian juga 

budaya masyarakat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas pelayanan Wisata Bagan Percut 

Kecamatan Percut Sei Tuan. 

 

Kata kunci : kualitas pelayanan, budaya, daya tarik

 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu 
provinsi yang memiliki objek wisata yang banyak 
dikunjungi wisatawan baik lokal maupun manca negara. 

seperti Danau Toba, Brastagi, Air terjun Sipiso piso, salju 
Panas Dolok Tinggi raja dan masih banyak tempat lain 
yang memiliki potensi wisata alam yang sangat indah.  

Bahkan beberapa diantaranya telah masuk dalam daftar 
Pesona Indonesia. Obyek Wisata adalah segala sesuatu 
yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya 

tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat 
tersebut.  Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 
98/PW.102/MPPT-87, Obyek Wisata adalah semua 

tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya 
wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga 
mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat 
yang dikunjungi wisatawan. Obyek wisata dapat berupa 

wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, 
atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, 
situs peninggalan sejarah, dan lain-lain. Pada masa 

sekarang ini, tidak dapat dipungkiri mengenai Daya Tarik 
Wisata demikian memepengaruhi dunia pariwisata, 
terutama pada destinasi wisata yang ditawarkan pada 

masyarakat luas. Kastolani (2012) menyebutkan bahwa 
kunjungan ataupun minat berkunjung kembali ke suatu 
daerah wisatawan sangat ditentukan oleh daya tarik 
wisata itu sendiri. [8]. Suatu produk wisata memerlukan 

pengembangan yang tepat sasaran agar tercipta suatu 
destinasi wisata yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai 
destinasi wisata yang mampu memuaskan selera 

wisatawan baik lokal maupun mancanegara. 
Wisata Bagan Percut Sei Tuan memiliki potensi daya 

tarik wisata yang baik dilihat dari kondisi alam yang  

masih alami yaitu kondisi laut dan hutan bakau yang ada. 
Wisata Bagan Percut Sei Tuan terletak di Desa Percut 
Kabupaten Deli Serdang dengan  luas sebesar 190,79 

km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 405.570 orang 
[1].  

Tempat ini juga merupakan persinggahan migrasi 

bangau dari Eropa ke  Afrika pada bulan September 
sampai dengan Maret setiap tahunnya. Dalam melakukan 
migrasi ini burung bangau singgah di hutan bakau yang 

ada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Namun hutan 
mangrove atau yang biasa dikenal dengan hutan bakau 
khususnya di Sumatera Utara dinilai dalam keadaan kritis 

karena terdapat kerusakan. Luas area hutan mangrove 
yang sebelunya 200.000 ha ditahun 1987 telah menyusut 
tajam menjadi 37.500 ha pada tahun 2001 disebabkan 

konversi kebun sawit, pertambakan dan pemukiman 
penduduk [1]. Memperbaiki kondisi kerusakan tersebut, 
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diperlukan perubahan sikap dan persepsi. Tindakan ini 

perlu dilakukan, karena selain berfungsi menjaga daratan 
dari derusan ombak dan tempat hidup serta berbiaknya 
biota laut, kawasan hutan ini juga berpotensi 

dikembangkan sebagai wisata alam.  
Untuk menjadi tempat wisata yang diminati maka 

selain kondisi alam yang indah perlu juga didukung 
dengan fasilitas dan pelayanan yang baik dari pengelola 

wisata dan juga masyarakat setempat. Saat ini jika 
berkunjung ke Wisata Bagan Desa Percut Kecamatan 
Percut Sei Tuan terdapat beberapa restauran diatas laut. 

Restauran ini menyajikan kuliner berbahan dasar ikan laut 
tangkapan nelayan. Untuk menuju restauran ini 
pengunjung harus menggunakan sampan atau kapal 

motor. Biasanya pengunjung mengikuti tour hutan bakau 
dahulu sebelum beristirahat dan menikmati pemandangan 
laut dari restauran,  Hanya saja dari hasil observasi 

penulis terlihat bahwa restauran tidak tertata dengan 
baik, dapur dan toilet yang kurang bersih dan juga 
pelayanan yang kurang ramah serta harga makanan yang 

mahal. 
Mengetahui hal tersebut diatas penulis merasa 

tertarik untuk meneliti pengaruh kualitas pelayanan dan 

budaya masyarakat terhadap daya tarik Wisata Bagan 
Percut Kecamatan Percut Sei Tuan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap daya 
tarik Wisata Bagan Percut Kecamatan Percut Sei 
Tuan? 

2. Bagaimana pengaruh budaya masyarakat terhadap 
daya tarik Wisata Bagan Percut Kecamatan Percut Sei 
Tuan? 

3. Bagaimana pengaruh budaya masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan Wisata Bagan Percut Kecamatan 
Percut Sei Tuan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap daya tarik Wisata Bagan Percut 
Kecamatan Percut Sei Tuan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh budaya masyarakat 
terhadap daya tarik Wisata Bagan Percut 
Kecamatan Percut Sei Tuan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh budaya masyarakat 
terhadap kualitas pelayanan Wisata Bagan Percut 
Kecamatan Percut Sei Tuan. 

2. Manfaat 
a. Sebagai bahan pertimbangan untuk program-

program pemerintah dalam meningkatkan potensi 

wisata dan peningkatan pendapatan masyarakat 
Desa Percut Sei Tuan. 

b. Menginformasikan ke masyarakat setempat untuk 

lebih memperhatikan lingkungan dan lebih 
menjaga kebersihan karena daerah tempat mereka 

tinggal adalah daerah pariwisata. Begitu juga para 

pengunjung harus menjaga kebersihan. 
 

D. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan menurut Kotler (2013) merupakan 

totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang 

menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan 
kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun 
yang tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di 

sektor jasa, pemberian pelayanan yang berkualitas pada 
pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan 
apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan[9]. 

Untuk  mengidentifikasi  kualitas pelayanan  peneliti  
menggunakan dimensi  ServQual (Service Quality)   dalam 
buku nya Tjiptono [18] yang  dipakai  untuk mengukur 

kualitas pelayanan, lima dimensi tersebut adalah: 
1. Tangibles, merupakan  bukti  nyata  dari kepedulian  

dan  perhatian  yang diberikan  oleh  penyedia  jasa  

kepada konsumen. 
2. Reliability  atau  keandalan,  merupakan kemampuan  

perusahaan  untuk melaksanakan  jasa  sesuai  dengan  
apa yang  telah  dijanjikan  secara  tepat waktu. 

3. Responsiveness  atau  daya  tanggap,merupakan  
kemampuan  perusahaan yang dilakukan oleh langsung 
karyawan untuk  memberikan  pelayanan  dengan 

cepat dan tanggap. 
4. Assurance  atau  jaminan,  merupakan pengetahuan  

dan  perilaku  karyawan untuk  membangun  

kepercayaan  dan keyakinan  pada  diri  konsumen  
dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. 

5. Emphaty, merupakan kemampuan perusahaan yang  

dilakukan langsung oleh  karyawan untuk  
memberikan perhatian kepada konsumen secara 
individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan 

konsumen. 
 

2. Pengertian Budaya Masyarakat 

Menurut Koentjaraningrat (2015) Budaya adalah 
suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang 
dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang 

dijadikan miliknya dengan belajar[7]. 
Berdasarkan wujudnya tersebut, Budaya memiliki 

beberapa elemen atau komponen, menurut ahli 
antropologi Cateora, yaitu: 

a. Kebudayaan material 
Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan 
masyarakat yang nyata, konkret.  

b. Kebudayaan nonmaterial 
Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan 
abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, 

misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau 
tarian tradisional.  

c. Lembaga sosial 

Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran 
yang banyak dalam kontek berhubungan dan 
berkomunikasi di alam masyarakat.  

d. Sistem kepercayaan 
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Bagaimana masyarakat mengembangkan dan 

membangun sistem kepercayaan atau keyakinan 
terhadap sesuatu, hal ini akan mempengaruhi sistem 
penilaian yang ada dalam masyarakat.  

e. Estetika 
Berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, 
dongeng, hikayat, drama dan tari-tarian, yang berlaku 
dan berkembang dalam masyarakat.  

f. Bahasa 
Bahasa merupakan alat pengantar dalam 
berkomunikasi, bahasa untuk setiap walayah, bagian 

dan Negara memiliki perbedaan yang sangat komplek.  
 

3. Pengertian Daya Tarik Wisata  

Daya tarik wisata merupakan salah satu unsur 

penting dalam dunia kepariwisataan. Dimana daya tarik 

wisata dapat menyukseskan program pemerintah dalam 

melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai asset yang 

dapat dijual kepada wisatawan. Daya tarik wisata dapat 

berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya yang 

memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi 

ataupun dinikmati oleh wisatawan.  

Produk pariwisata meliputi keseluruhan pelayanan 

yang diperoleh, dirasakan, dimiliki dan dinikmati oleh 

wisatawan sejak ia meninggalkan rumah, tempat tinggal 

sampai ke daerah wisata yang dipilihnya hingga kembali 

ke tempat asalnya. Untuk dapat menjadi suatu daerah 

tujuan wisata yang baik maka kita harus mengembangkan 

tiga hal yaitu : 1. Something to see, adalah segala sesuatu 

yang menarik untuk dilihat. 2. Something to buy, adalah 

segala sesuatu yang menarik atau mempunyai ciri khas 

tersendiri untuk dibeli. 3. Something to do, yaitu suatu 

aktivitas yang dapat dilakukan di tempat tersebut. Ketiga 

hal itu merupakan unsur-unsur yang kuat untuk suatu 

daerah tujuan wisata. 

 

E. Kerangka Teoritik 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gambar 1. Kerangka Teoritik 
 

 
 

 

II. METODE PENELITIAN  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan deskriptif dan dalam 

mendeskripsikan/menggambarkan masalah, Peneliti 

menggunakan jenis penelitian kausal dengan tujuan untuk 

mengetahui faktor yang paling dominan yang 

mempengaruhi minat berkunjung kembali ke Wisata 

Bahari Percut Sei Tuan. 

Populasi penelitian adalah wisatawan yang pernah 

datang ke wisata Percut Sei Tuan baik lokal maupun 

mancanegara. Data saat ini wisatawan yang berkunjung 

ke tempat ini berkisar 70 sampai dengan 100 orang per 

hari namun di akhir pekan bisa mencapai 200 orang.  

Dari formula Slovin didapatkan sampel sebanyak 134 

orang dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik acak sederhana (simple random 

sampling). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan 

SMART PLS v 3.0 

Table 1. Uji Pengaruh antar Variabel 

 

  
Original 

Sample  

Sample 

Mean  

Standard 

Deviation  

T 

Statistics  
P Values 

Budaya -> 

Daya tarik 
0,348 0,352 0,121 2,879 0,004 

Budaya -> 

Kualitas 
0,787 0,795 0,046 17,117 0,000 

Kualitas -> 

Daya tarik 
0,355 0,363 0,127 2,804 0,005 

 
Dari analisis Smart PLS v 3.0 didapatkan koefisien jalur 
sebagai berikut: 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 2. Model Analisis Jalur 

H1: Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap daya tarik Wisata Bagan Desa Percut 

Kecamatan Percut Sei Tuan. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki 

nilai koefisien sebesar 0,355, nilai t-statistics sebesar 2.804 

Kualitas 
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Budaya 

Masyarakat 

Daya Tarik 

Wisata 
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dan tingkat signifikansi 0,005. Hal ini menjelaskan bahwa 

diferensiasi pelayanan berpengaruh positif dan  signifikan 

terhadap daya tarik wisata. Hasil Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian  Basiony  et al. [2], Lu et al.[4], Kuong 

et al. [10], yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan 

berpengaruh pada daya tarik wisata. 

H2: Budaya masyarakat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap daya tarik Wisata Bagan Desa Percut 

Kecamatan Percut Sei Tuan. 

Hasil koefisien pada Tabel 1 menunjukkan budaya 

masyarakat   terhadap keunggulan bersaing memiliki nilai 

positif yaitu 0.348, nilai t-statistics sebesar 2.879 dan 

tingkat signifikansi 0.004. Hal ini menjelaskan bahwa 

budaya masyarakat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap daya tarik wisata yang berarti semakin baiknya 

budaya masyarakat  maka akan meningkatkan daya tari 

Wisata Bagan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan. 

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Siew et al. 

dan Suyan [16][17] yang menyatakan bahwa budaya 

berpengaruh terhadap daya tarik wisata. 

H3: Budaya masyarakat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Pelayanan Wisata Bagan Percut 

Kecamatan Percut Sei Tuan. 

Hasil koefisien pada Tabel 1 menunjukkan kemitraan 

terhadap keunggulan bersaing memiliki nilai positif yaitu 

0.787, nilai t-statistics sebesar 17.117 dan tingkat 

signifikansi 0.000. Hal ini menjelaskan bahwa budaya 

masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelayanan  yang berarti semakin baiknya kualitas 

pelayanan tempat wisata  maka akan dapat juga 

meningkatkan peranan keunggulan bersaing dengan 

universitas lain minat berkunjung wisatawan.  

 

IV. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kualitas 

pelayanan dan budaya masyarakat, berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap daya tarik Wisata Bahari Percut 

Sei Tuan.  Demikian juga budaya masyarakat berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan di 

tempat wisata Percut Sei Tuan. Nilai-nilai pembentuk 

kualitas pelayanan yang baik seperti tangibles, realibility, 

responsiveness, emphaty, assurance di Wisata Percut Sei 

Tuan belum mencapai nilai yang diharapkan sehingga 

perlu ditingkatkan dimasa mendatang. Demikian juga nilai 

budaya masyarakat seperti kondisi lingkungan, 

komunikasi, estetika, kepercayaan, dan cara hidup 

masyarakat di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan 

masih perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan lagi 

daya tarik wisata. 
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