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II. Latar Belakang 

Pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Hal 

ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di dunia. Meningkatnya 

tingkat kesejahteraan akan mendorong orang untuk melakukan perjalanan sebagai 

bagian dari gaya hidup dan kebutuhan mereka.  

 

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan wisata favorit wisatawan 

ketika mengisi liburan mereka. Hal ini disebabkan ketersediaan berbagai pilihan 

tujuan wisata. Sumateran Barat terkenal dengan wisata pantai, wisata alam, dan 

sebagainya. Salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok 

yaitu Bukik Chi Nang Kiek yaitu pandangan di bukit yang sangat indah dengan 

Danau Singkarak pemandangannya. 

 

III. Metode 

 

- Jenis / metode (Pendekatan) 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif 

- Metode Pengambilan Data 



Metode pengambilan data adalah data primer melalui kuesioner dalam bentuk 

item pernyataan tertutup (kuesioner tertutup). Analisis data teknis 

menggunakan SPSS (Produk statistik dan solusi layanan). 

 

IV. Hasil Penelitian 

Peneliti mengamati bahwa turis perempuan lebih dominan mengunjungi 

yaitu sebesar 70,8% dan responden yang dominan berada di rentang usia 20-

25tahun yang sana dengan 80,8% yang berada dalam usia produktif. Dimana pada 

usia ini mereka ingin perjalanan dengan teman sebaya, memiliki keinginan yang 

tinggi untuk mencoba hal-hal baru dan keinginan yang tinggi untuk mengunjungi  

tempat-tempat wisata baru yang menjadi tren.  

 

Pendidikan terakhir didominasi oleh responden dengan pendidikan sekolah 

tinggi dari 104 responden atau sekitar 80%. Sebagian besar responden adalah 

mahasiswa dan siswa dengan uang saku yang paling dominan dibawah Rp 

1.000.000. Sebagian besar responden yang mengunjungi hanya sekali, hal ini dapat 

dipahami karena tujuan wisata ini adalah tujuan wisata yang relatif baru. 

 

V. Komentar / Review 

 

Menurut saya penelitian yang dilakukan Verinita dan Indrianti mengenai 

pariwisata yang ada di Solok, Sumatera Barat, termasuk salah satu tujuan wisata 

favorit ketika ingin menikmati liburan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan yang 

ada dengan berbagai pilihan tujuan wisata. Sumber terkenal dengan wisata pantai, 

wisata alam, wisata budaya dan wisata kuliner. Menurut jurnal ini, tempat ini adalah 

satu tujuan wisatanya berada pada Kabupaten Solok, yaitu Bukik Chi Nangkiek. 

Bukik Chi Nangkiek ini menampilkan pandangan di atas bukit yang sangat indah 

dengan Danau Singkarak sebagai pusat pemandangannya. Wisata ini merupakan 

salah satu objek wisata baru yang hadir, mulai pada Septermber 2017 dan 

diharapkan mampu membangun citra tujuan positif.  

 

Secara konten keseluruhan jurnal ini sudah terlihat sangat baik dalam hal 

mendeskripsikan apa yang ingin disampaikan oleh peneliti. Karena penelitian ini 



termasuk penelitian yang menggunakan metode secara kualitatif yakni dengan 

kuisioner yang menggunakan skala likert untuk mengukur persepsi responden. 

Sedangkan teknik dalam pengambilan sampelnya dengan teknik non probability 

sampling dengan metode purposive sampling yang mengambil sampel dengan 

kriteria atau dengan karakteristik wisatawan yang telah mengunjungi Bukik Chi 

Nangkiek. Sampel dari penelitian ini adalah 130 responden yang pernah 

mengunjungi wisata tersebut. Deskripsi yang detail dan mendalam tentang kasus 

merupakan sebuah keharusan bagi peneliti kualitatif.Kemudian dari segi struktural, 

sudah sangat baik karena penulis mengklasifikasikan tujuan penelitian dengan 

menggunakan empat variabel dalam mempengaruhi keputusan mengunjungi, yaitu 

variabel image tujuan, kualitas atribut produk, worth of mouth, dan e-WOM.  

 

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, kelebihan dari jurnal tersebut 

adalah menggunakan responden yang cukup banyak dan data yang digunakan 

adalah data yang terstruktur. Menggambarkan data hasil keputusan secara jelas, 

dengan menggunakan variabel yang paling berpengaruh hingga yang tidak 

berpengaruh sama sekali. Analisis data yang digunakan adalah analisis data teknis 

yang sudah menggunakan SPSS ( Produk Statistik dan Solusi Layanan). Jurnal 

tersebut sudah menunjukkan bahwa tujuan pemerintah masih belum tercapai yaitu 

menjadikan tempat wisata in yangi belum terbentuk image tujuannya. 

 

Sedangkan kelemahan dari jurnal tersebut adalah yang menjadi responden 

kurang bervariasi. Mulai dari umur responden kebanyakan dari 20 sampai 25 tahun, 

perempuan, kemudian responden terbanyak adalah siswi yang masih sekolah. 

Jurnal ini hanya memperlihatkan pandangan dari wisatawan, sedangkan pandangan 

dari masyarakat sekitar juga diperlukan sebagai orang yang berperan lebih dan 

mengetahui kondisi dari tempat wisata tersebut.  

 

Saran untuk jurnal yang dibuat oleh penulis adalah sebaiknya menggunakan 

responden yang lebih bervariasi baik dari segi umur, gender, sosial, dan yang 

menjadi responden seharusnya kebanyakan dari wisatawan luar daerah. Kemudian 

dapat menggunakan kuisioner online agar lebih mudah menjangkau responden yang 

beragam.  

 



 

 

VI. Abstrak 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tujuan image, kualitas 

wisata produk atribut, word of mouth, elektronik word of mouth (e-wom) dalam 

mengunjungi keputusan untuk mengunjungi tujuan wisata Bukik Chi Nangkiak, 

Kabupaten Solok,  Provinsi Sumatera Barat ini telah menggunakan penelitian 

dengan waktu horizon yang jelas, dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian 

diantara variabel, word of mouth merupakan variabel yang memiliki efek signifikan 

pada keputusan untuk kunjungan, dan ini merupakan temuan yang menarik karena 

dikomunikasi WOM ini tidak lagi dianggap efektif karena intensitas pertemuan 

antara individu menurun namun hasil penelitian menunjukkan efek yang signifikan. 
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