
dan negatif, yang menunjukan ketidakpuasan wisatawan terhadap dimensi-
dimensi HOLSAT.

Menurut Truong dan Foster (2005:843) secara ringkas kepuasan pada
umurnnya merupakan hasil perbandingan antara harapan dan pengalaman,
perbedaan antara harapan dan performance yang dirasakan. Kepuasan
wisatawan diperoleh dari selisih rata-rata persepsi dan rata-rata harapan
sehingga menghasilkan nilai kepuasan. Analisis kuadran pada tiap-tiap
pernyataan dimensi HOLSAT dimaksudkan untuk menunjukan variabel mana
yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan/pembenahan. Penempatan
kuadran didasarkan dari hasil perhitungan selisih nilai persepsi dan harapan
masing-masing pemyataan pada tiap{iap dimensi HOLSAZ sehingga
didapatkan nilai kepuasan wisatawan pada dimensi tersebut.

7. Kesimpulan
Berdasarkan dari pembahasan penelitian, maka dapat ditarik

kesimpulan, yaitu:
a. Secara keseluruhan dimensi pada metode Holiday Satisfaction menunjukan

bahwa angka persepsi skomya lebih besar dari 4, yang artinya sudah
memenuhi. Selisih nilai total kepuasan menunjukan angka yang positifbaik
yang menggunakan dan tidak menggunakan biro perjalanan wisata yaitu
sebesar 0,2327 dan 0,7643, sehingga dapat disimpulkan bahwa wisatawan
pemah yang melakukan pe{alanan wisata ke Singapura dengan tidak
menggunakan biro perjalanan wisata lebih puas daripada yang
menggunakan biro pe{alanan wisata .

b. Penempatan tiap pemyataan dalam dimensi HOLSAT pada kuadran antara
yang menggunakan dan tidak menggunakan biro perjalanan wisata dapat
dikatakan tidak terlalu berbeda sehingga variabel yang dijadikan prioritas
untuk dilakukan perbaikadpembenahan relatif sama (contoh: dimcnsi
qttractions, activities, dan accessibility) antara yang menggunakan dan
tidak menggunakan biro perjalanan wisata ke Singapura.

c. Hipotesis yang dikemukakan yaitu diduga ada perbedaan kepuasan
wisatawan Surabaya yang pemah melakukan perjalanan wisata ke
Singapura dengan menggunakan dan tidak menggunakan biro perjalanan
wisata adalah terbukti benar. Hal ini dibuktikan ditolaknya H6 (a < 0.05)
dan Hr diterima. Hasil yang sama juga ditunjukan oleh dimensi attractions,
activities, accommodation, amenities dan accessibilily dimana Ho ditolak
dan Hy diterima yang berarti adanya perbedaan kepuasan wisatawan
Surabaya yang pemah melakukan pe{alanan wisata ke Singapura dengan
menggunakan dan tidak menggunakan biro perjalanan wisata.
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