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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Gambaran Umum Taman Mini Indonesia Indah,Jakarta 

 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan tempat wisata yang berbasis budaya 

yang menampilkan miniaturyang menggambarkan keragaman dan keindahan yang kecil di 

daerah Jakarta Timur. Taman Mini Indonesia Indah atau yang lebih dikenal Taman mini 

memiliki area seluas kurang lebih 150 hektar atau 1,5 kilometer persegi. Taman Mini 

memiliki 33 replika bangunan rumah adat (anjungan provinsi) yang dapat ditemukan di 

seluruh provinsi di Indonesia. Bangunan rumah adat yang dibuat di latar belakangi oleh 

kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Anjungan provinsi dibangun di sekitar 

danau dengan miniatur Kepualaun Indonesia, yang seara tematik dibagi atas enam zona; 

Jawa,Sumatera,Kalimantan,Sulawesi,Bali dan Nusa Tengara, Maluku dan Papua. Selain itu 

Taman Mini juga memiliki area luas untuk wisata keluarga seperti kereta gantung,keong 

emas, teater pertunjukan,teater imax, taman flora fauna, snow bay, museum, serta berbagai 

fasilitas lain.   

Untuk lebih mengekspresikan kehidupan bertoleransi di Indonesia taman mini 

memiliki rumah ibadah yang saat ini masih aktif digunakan seperti: masjid,pura,vihara,gereja 
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Katolik dan Gereja Protestan.Dengan demikian Taman Mini Indonesia Indah menjadi tempat 

wisata yang cocok untuk pegunjung yang memiliki waktu terbatas untuk menjelajah provinsi 

di Indonesia. 

 

4.2Profil Responden  

 Pada penelitian ini,peneliti akan membahas profil responden pengunjung obyek 

wisata TMII sejumlah 100 orang. 

1. Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin 

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagi berikut: 

Tabel 4.1 Tabel Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frequency % 

Laki-Laki 58 58,0 

Perempuan 42 42,0 

Total 100 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Tabel 4.2 menunjukan profil responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat 

diketahui bahwa pada saat melakukan penelitian secara kebetulan responden yang sedang 

berwisata dan bersedia untuk mengisi kuesioner sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebesar 

58% dan perempuan 42%. Hal ini kemungkinan pada saat melakukan penelitian responden 

laki-laki lebih memiliki waktu berdiam diri sambil bersantai dan menikmati pemandangan-

pemandangan.  
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2. Pengelompokan responden berdasarkan usia 

Adapun kelompok responden berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel 4.2 dibawah ini: 

Tabel 4.2 Tabel Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frequency Percent 

Kurang  21 10 11,0 

21-30 46 45,0 

31-40 31 31,0 

41-50 9 9,0 

50 4 4,0 

Total 100 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Tabel 4.2 menunjukan profil responden berdasarkan usia yang diketahui paling 

banyak mengunjungi Obyek Wisata Taman Mini Indonesia Indah adalah dalam rentang usia 

antara 21-40 tahun (76%). Diketahui rentang usia yang seperti tersebut diatas mayoritasnya 

adalah usia-usia yang cenderung melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga 

dengan menikmati berbagai wahana permainan. Hal ini didukung dengan data tentang 

motivasi mereka berkunjung, yaitu terutama terkait dengan kegiatan berwisata bersama 

keluarga (Tabel 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 



xliv 
 

3. Pengelompokan responden berdasarkan pekerjaan 

Tabel dibawah ini menunjukan pengelompokan berdasarkan pekerjaan 

 responden :  

Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frequency % 

Karyawan 57 57.0 

Wiraswasta 8 8.0 

Mahasiswa 6 6.0 

Pegawai Bank 4 4.0 

SPG 4 4.0 

Ibu Rumah Tangga 3 3.0 

PNS 2 2.0 

Polisi 2 2.0 

Staf 2 2.0 

Admin 1 1.0 

Advokat 1 1.0 

Audit Internal 1 1.0 

Guru 1 1.0 

Legal 1 1.0 

Pedagang 1 1.0 

Pelajar 1 1.0 

Pembina LBH 1 1.0 

Perawat 1 1.0 

Personal Trainer 1 1.0 

Sales 1 1.0 

TNI 1 1.0 

Total 100 100.0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016. 

Dilihat dari tabel 4.3, maka dapat diketahui sebagian besar pengunjung TMII adalah 

responden yang memiliki pekerjaan baik sebagai karyawan maupun wiraswasta, hal ini dapat 

dikatakan pengunjung TMII ingin mengurangi tingkat kejenuhan dan berwisata untuk 

menghilangkan kejenuhan terhadap rutinitas yang ada. 

 

 

 

 

4. Pengelompokan responden berdasarkan pendidikan 

Pengelompokan responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat dibawah ini : 
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4.4 Tabel Responden berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frequency % 

S1 62 62.0 

SMA 34 34.0 

D3 3 3.0 

S2 1 1.0 

Total 100 100.0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016. 

Dapat diketahui dari tabel di atas menunjukan bahwa mayoritas responden berlatar 

belakang S1 sebesar 62%, mungkin hal ini TMII merupakan tempat wisata untuk menambah 

wawasan dan refreshing yang dibutuhkan oleh para responden yang jenuh terhadap kegiatan 

sehari-hari. 

5. Pengelompokan responden berdasarkan kota asal 

Tabel dibawah ini menunjukan pengelompokan responden berdasarkan kota asal. 

Tabel 4.5 Profil Responden Berdasarkan Kota Asal 

Asal Kota Frequency Percent 

Jakarta 53 53,0 

Depok 12 12,0 

Bekasi 11 11,0 

Bogor 6 6,0 

Tangerang 6 6,0 

Bandung 3 3,0 

Medan 2 2,0 

Banjarmasin 1 1,0 

Cinere 1 1,0 

Cirebon 1 1,0 

Padang 1 1,0 

Pemalang 1 1,0 

Semarang 1 1,0 

Surabaya 1 1,0 

Total 100 100,0 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016. 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat Obyek Wisata TMII masih diminati oleh sebagian besar 

masyarakat kota Jakarta dan sekitaranya 89%. Hal ini mungkin terjadi karena obyek wisata 

TMII masih berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga jarak yang ditempuh mudah 

dijangkau. Sedangkan 11% nya berasal dari luar Jakarta dengan begitu diharapkan pihak 
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pengelola obyek wisata TMII harus meningkatkan kegiatan promosi agar pengunjung yang 

berasal dari luar kota Jakarta mengunjungi obyek TMII. 

6. Frekuensi kunjungan responden 

Adapun pengelompokan responden berdasarkan frekuensi kunjungan dibawah ini : 

Tabel 4.6 Frekuensi Kunjungan Responden 

Frekuensi Kunjungan Jumlah Responden % 

< 3 kali 39 Orang 39.0 

3 – 10 kali 43 Orang 43.0 

> 10 kali 18 Orang 18.0 

Total 100 orang 100% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016. 

Dilihat dari tabel atas dapat diketahui bahwa responden secara umum menyukai 

kegiatan berwisata, hal ini ditunjukan dari frekuensi kunjungan terbanyak adalah 3-10 

sebanyak 43 orang, dengan hal ini TMII memiliki daya tarik tersendiri bagi responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informasi yang didapat tentang obyek wisata Taman Mini Indonesia Indah 

 Dari mana informasi mengenai obyek wisata Taman Mini Indonesia diketahui 

responden, hal ini berkaitan dengan promosi dan tingkat kepuasaan pengunjung terhadap 

TMII.  

Tabel 4.7 Informasi yang didapat tentang obyek wisata TMII 

Informasi Tentang 

TMII 

Jumlah 

Responden 

% 

Cerita orang 57 orang 57.0 

Media elektronik 24 orang 24.0 
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Media massa 13orang 13.0 

Papan reklame 5 orang 5.0 

Ikut membangun 1 Orang 1.0 

Total 100 orang 100.0 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016. 

Dilihat dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden secara umum mengetahui 

informasi tentang obyek wisata TMII melalui cerita orang (keluarga atau teman) yaitu 

sebanyak 57 orang (57%), hal ini bisa diartikan bahwa informasi dari mouth to mouth 

memiliki pengaruh positif dan merupakan sebagai promosi mendorong responden untuk 

datang dan berwisata di Obyek TMII.  Dan peran serta media elektronik(TV,Web,Radio) 

memiliki pengaruh terhadap keinginan responden untuk berwisata, hal ini kemungkinan 

responden melihat promosi yang dibuat oleh pihak obyek wisata TMII dalam melakukan 

promosi melalui media elektronik. 

 

 

 

 

 

8. Fokus perhatian responden saat melihat promosi obyek wisata Taman Mini Indonesia 

Indah 

 Yang menjadi fokus perhatian responden dari obyek wisata Taman Mini Indonesia 

Indah sebagai berikut: 

Tabel 4.8Fokus perhatian responden saat melihat promosi obyek wisata TMII 

Fokus Perhatian obyek wisata Frequency % 

 

Memiliki nilai pengetahuan 74 74.0 

Biaya yang dikeluarkan sedikit 9 9.0 

Akses yang mudah 6 6.0 

Pemandangan Indah 5 5.0 

Fasilitas yang memadai 5 5.0 

Abstain 1 1.0 
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Total 100 100 
  Sumber: Data Primer Diolah, 2016. 

Dapat diketahui dari tabel diatas yang menjadi fokus perhatian seluruh responden 

dalam memutuskan berwisata ke obyek wisata TMII sebagian besar responden sebesar 74 

orang (74%), memilih fokus perhatian dari obyek TMII adalah memiliki nilai pengetahuan. 

Hal ini kemungkinan obyek wisata TMII memiliki nilai pengetahuan yang berupa 33 

Anjungan provinsi di Indonesia, serta 15 Museum dan pentas seni lainnya. Dan fokus yang 

kedua menjadi perhatian para responden biaya yang dikeluarkan sedikit 9 orang (9%) sebagai 

fokus perhatian responden dalam melihat promosi obyek wisata TMII. 

 

 

 

 

 

9. Faktor yang mendorong responden untuk berkunjung obyek wisata TMII 

Faktor yang mendorong responden untuk berkunjung ke obyek wisata dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

 Tabel 4.9Faktor yang mendorong responden untuk mengunjungi TMII  

Faktor Pendorong Berkunjung Jumlah Responden % 

Bersantai dengan keluarga 30 orang 30.0 

Berwisata 24 orang 24.0 

Menambah Wawasan 36 orang 36.0 

Menikmati wahana permainan 10 orang 10.0 

Total 100 orang 100.0 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

 Dapat diketahuai dari tabel diatas faktor pendorong responden untuk berkunjung ke 

obyek wisata TMII adalah menambah wawasan sebesar 36 orang  (36%) dan diikuti dengan 

bersantai dengan keluarga 30 orang (30%). Hal ini kemungkinan responden ingin menambah 

wawasan terhadap budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai pengetahuan yang beragam 

serta bersantai dengan membawa keluarga. 
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10. Caran responden memutuskan untuk mengunjungi obyek wisata Taman Mini 

Indonesia Indah 

Cara responden memutuskan untuk mengunjungi obyek wisata TMII  dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.10 Cara responden untuk memutuskan mengunjungi obyekwisataTMII 

Cara Memutuskan Berkunjung Jumlah Responden % 

Direncanakan 72 orang 72.0 

Mendadak 28 orang 28.0 

Total 100 orang 100.0 
Sumber: Data Primer Diolah ,2016. 

 Dari tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden memutuskan 

kunjungan ke TMII dengan direncanakan sebesar 72 orang (72%) artinya responden senang 

berwisata dengan obyek wisata TMII yang memiliki 33 anjungan provinsi di Indonesia serta 

daya tarik lainnya. Dan sebagian besar responden memutuskan kunjungan dengan tidak 

terencana (mendadak) kemungkinan hal ini TMII menjadi tempat wisata yang menyenangkan 

dan memiliki kebutuhan para responden yang bertujuan untuk berwisata dan menambah 

wawasan.  

11. Transportasi yang digunakan responden saat berwisata di TMII 

Dibawah ini adalah tabel transportasi yang digunakan responden pada saat berwisata 

ke TMII. 

Tabel 4.11Transportasi digunakan responden untuk berwisata di TMII 

Transport yang digunakan 

responden berwisata 

Jumlah 

Responden 

% 

Mobil 68 orang 68.0 

Motor 26 orang 26.0 

Transportasi umum 6 orang 6.0 

Total 100 orang 100.0 
Sumber: Data Primer Diolah,2016. 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui dari data diatas responden yang berkunjung ke obyek 

wisata TMII sebagian besar responden yang mengunakan mobil. Hal ini mungkin 

dikarenakan mobil dapat menampung banyak orang, dan rata-rata responden yang 
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berkunjung lebih memilih bersama keluarga. Dan sebagian mengunakan motor karena motor 

dapat menghindari kemacetan di Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

12.Tabulasi Silang Antar Data Responden 

 a. Tabulasi silang jenis kelamin dengan bersama siapa mengunjungi obyek wisata 

TMII. 

 Dibawah ini  adalah hasil dari tabulasi silang antara jenis kelamin dengan bersama 

siapa mengunjung ke obyek wisata TMII 

Tabel 4 .12 

Tabulasi Silang antara Jenis kelamin bersama siapa mengunjungi obyek wisata TMII. 
Jenis 

Kelamin 

Mengunjungi obyek wisata bersama Total 

Keluarga Pasangan Teman Komunitas 

Pecinta 

Alam 

Kelompok 

Wisata 

Lokal 

Nasional 

Rombon

gan ibu-

ibu pkk 

Laki-Laki 40 9 7 0 1 1 58 

Perempuan 32 2 7 1 0 0 42 

Total 72 11 14 1 1 1 100 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

 

Dapat dilihat pada tabel 4.11 tabulasi jenis kelamin dengan bersama siapa 

mengunjungi obyek wisata TMII. 72 responden menjawab baik laki-laki maupun perempuan 

menjawab bersama keluarga. Dapat diketahui bahwa obyek wisata TMII, merupakan tempat 

wisata yang menarik untuk membawa keluarga karena terdapat anjungan-anjungan,museum, 

dan obyek pendukung lainnya yang membuat obyek wisata TMII sangat cocok untuk 

membawa keluarga. 
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b. Tabulasi Silang antara jenis kelamin dengan fokus perhatian promosi obyek wisata 

TMII. 

Dibawah ini adalah tabulasi jenis kelamin dengan fokus perhatian responden. 

Tabel 4.13 

Tabulasi silang antara jenis kelamin dengan fokus perhatian promosi obyek wisata 

TMII. 
Jenis 

Kelamin 

Fokus perhatian promosi Total 

Pemandangan 

yang indah 

Memiliki nilai 

pengetahuan 

Akses 

yang 

mudah 

Biaya yang 

dikeluarkan 

sedikit 

Fasilitas 

yang 

memadai 

Abstain 

Laki-Laki 5 42 3 4 3 1 58 

Perempuan 0 32 3 5 2 0 42 

Total 5 74 6 9 5 1 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Diketahui tabel 4.15 tabulasi silang antara jenis kelamin dengan fokus perhatian 

promosi obyek wisata TMII. Mayoritas responden baik laki-laki maupun perempuan menjadi 

fokus perhatian promosi obyek wisata TMII adalah memiliki nilai pengetahuan. Mungkin hal 

ini karena responden ingin mengetahui tentang anjungan-anjungan rumah ada di Indonesia. 

Selain itu fokus responden terhadap promosi TMII biaya yang dikeluarkan sedikit bisa hal ini 

mungkin beberapa tempat wisata di Jakarta cenderung lebih mahal.  

c. Tabulasi Silang antara Umur Responden dengan Faktor Pendorong  

Dibawah ini adalah tabulasi silang antara umur responden dengan faktor pendorong 

berkunjung responden. 

Tabel 4.14 

Tabulasi silang antara umur responden dengan faktor pendorong. 
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Faktor Pendorong Umur Responden Total 

<21 21-30 31-40 41-50 50> 

Berwisata 4 12 6 2 0 24 

Bersantai dengan keluarga 1 17 10 2 0 30 

Menambah Wawasan 4 14 10 4 4 36 

Menikmati Berbagai Permainan 1 3 5 1 0 10 

Total 10 46 31 9 4 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan dari tabel 4.14 tabel diatas, sebagian besar responden yakni 45% 

berumur diantara 21-30 tahun memanfaatkan TMII sebagai tempat wisata untuk melepas 

kejenuhan dari kegiatan sehari-hari. Selain itu TMII juga dijadikan responden sebagai tempat 

bersantai dengan keluarga dan menambah wawasan dikarenakan TMII kaya akan sumber 

pengetahuan rumah-rumah anjungan provinsi di Indonesia, serta Museum (tabel 4.11) 

 

c. Tabulasi Silang usia dengan frekuensi mengunjungi obyek wisata TMII. 

 Dibawah ini  adalah hasil dari usia dengan frekuensi mengunjungi obyek wisata TMII. 

Tabel 4.15 Tabulasi usia dengan frekuensi mengunjungi obyek wisata TMII. 
Golongan 

Usia 

Frekuensi Kunjungan Total 

 ≤ 3 kali 3-10 kali ≥10 kali 

<20 Tahun 2 1 1 4 

21-30 Tahun 25 21 6 52 

31-40 Tahun 7 18 6 31 

41-50 Tahun 4 3 2 9 

51-60 Tahun 1 0 3 4 

Total 39 43 18 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

 

Tabel diatas 4.15tabulasi silang golongan usia dengan frekuensi kunjungan obyek 

wisata TMII. Menunjukan bahwa frekuensi kunjungan yang telah pada golongan umur 21-30 

tahun melakukan kunjungan ≤3 kali, kurangnya minat mengunjungi obyek wisata TMII 

mungkin dikarenakan pada golongan usia ini lebih memilih berwisata di pusat perbelanjaan 

atau mall-mall yang terdapat dijakarta yang menjadi lifestyle pada golongan usia ini. Namun 

berbanding dengan gologan usia 31-40 tahun, pada golongan usia ini frekuensi mengunjungi 

obyek wisata TMII 3-10 kali. Mungkin dikarenakan pada usia ini tabel 4.15 mayoritas 

responden sudah memiliki anak dan TMII merupakan lokasi yang tepat untuk tempat wisata 
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yang menarik karena memiliki atraksi pendukung serta atraksi utama yang dapat 

memperkaya wawasan. 

. 

d. Tabulasi Silang antara pendidikan dengan sumber informasi obyek wisata 

TMII. 

 Dibawah ini adalah tabulasi silangantara pendidikan dengan sumber informasi obyek 

wisata TMII. 

Tabel 4.16 

Tabulasi Silang pendidikan dengan sumber informasi obyek wisata TMII. 
Pendidikan Sumber Informasi obyek wisata TMII Total 

Media Elektronik 

(TV,Web,Radio) 

Media Massa 

(Koran,Majalah

,Buletin) 

Cerita dari 

Orang 

(Keluarga atau 

Teman) 

Papan 

Reklame 

Semua 

Jawaban 

 

≤SMA 9 5 17 3 0 34 

S1 15 7 37 2 1 62 

S2 0 0 1 0 0 1 

D3 0 1 2 0 0 3 

Total 24 13 57 5 1 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Tabel 4.16diketahui tabulasi silang pendidikan dengan  sumber informasi yang 

diperoleh responden tentang obyek wisata TMII. Golongan pendidikan mulai dari SMA 

hingga S-2 mayoritas memperoleh informasi tentang obyek wisata TMII melalui mouth to 

mouth atau cerita dari orang. Kekuatan informasi mouth to mouth atau cerita mulut ke mulut 

mungkin dikarenakan obyek wisata TMII sudah dibangun begitu lama yaitu  pada tahun 1972 

sehingga hampir setiap pendudukan Indonesia mengetahui dan menceritakan obyek wisata 

TMII kepada orang lain. 

 

 

 

 

f. Tabulasi Silang antara Kota Asal dengan Transportasi yang digunakan. 

Dibawah ini adalah tabulasi silang kota asal  dengan transportasi responden. 



liv 
 

Tabel 4 .17 

Tabulasi silang antara asal kota dengan transportasi responden 
Asal kota Transportasi Total 

Motor Mobil Transportasi 

Umum 

Bandung 0 3 0 3 

Banjarmasin 0 1 0 1 

Bekasi 1 9 1 11 

Bogor 2 4 0 6 

Cinere 0 1 0 1 

Cirebon 0 1 0 1 

Depok 4 8 0 12 

Jakarta 18 30 5 53 

Medan 0 2 0 2 

Padang 0 1 0 1 

Pemalang 1 0 0 1 

Semarang 0 1 0 1 

Surabaya 0 1 0 1 

Tangerang 0 6 0 6 

Total 26 68 6 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Dilihat dari tabel 4.17 diatas bahwa responden yang berkunjung ke obyek wisata TMII 

mayoritas menggunakan mobil baik dari asal Jakarta sekitaranya maupun dari luar Jakarta. 

Hal ini mungkin dikarenakan mobil dapat menampung banyak orang dan dapat diliat pada 

tabel 4.11 responden lebih memilih berkunjung dengan keluarga dan responden dapat 

mengelilingi lebih mudah area obyek wisata TMII yang memiliki luas 150 hektar persegi.  

 

 

 

4.3   Analisis tanggapan responden 

Analisis yang dilakukan terhadap tanggapan responden mengenai Taman Mini 

Indonesia Indah,Jakarta  yang mencakup 4 aspek kepariwisataan, yakni attraction, 

accessibility, amenities dan ancilary. 

a. Attraction (atraksi) Taman Mini Indonesia Indah 
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Attraction atau atraksi merupakan daya tarik yang dimiliki oleh TMII agar menarik 

wisatawan untuk berwisata. Hal yang terpenting dalam atraksi adalah what to see dan what to 

do. Atraksi utama yang terdapat di obyek wisata TMII ini adalah 33anjungan provinsi di 

Indonesia, Kereta Gantung dan Museum-Museum.Selain memiliki atraksi utama TMII juga 

mempunya attraksi pendukung seperti theater keong emas, theater 4D, kolam pemancingan 

telaga mina, dan lainnya. Atraksi utama dan pendukung merupakan cara TMII untuk menarik 

perhatian dari wisatawan.  

Tabel 4.18  

Atraksi Utama pada TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-rata Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AT1 4 4 10 20 31 93 53 212 2 10 339 3,39 Baik 

AT2 3 3 15 30 34 102 44 176 4 20 331 3,31  Baik 

AT3 0 0 11 22 41 123 41 164 7 35 344 3,44  Baik 

AT4 1 1 10 20 44 132 39 156 6 30 339 3,39  Baik 

AT5 1 1 18 36 41 123 32 128 8 40 328 3,28  Baik 

  3,35 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AT1 :Secara umum kondisi  bangunan anjungan provinsi  Indonesia terawat dengan  

   baik          

AT2 :Secara umum bangunan anjungan provinsi  Indonesia ini bersih. 

AT3 :Saya merasa aman ketika berada bangunan anjungan provinsi Indonesia. 

AT4 :Peta/brosur mengenai 33 bangunan anjungan provinsi Indonesia dengan jelas 

AT5 :Keberadaan penjaga di setiap bangunan anjungan provinsi  Indonesia. 

 Pada tabel 4.18 dapat dilihat dalam kelompok atraksi utama yang terdapat pada obyek 

wisata TMII,sebagian besar responden menjawab setuju dengan kondisi bangunan anjungan 

provinsi Indonesia terawat dengan baik dan bersih (AT1-AT2). Hal ini yang membuat para 

responden merasakan aman saat mengunjungi anjungan provinsi di TMII. Tetapi responden 

menjawab netral keberadaan penjaga di setiap bangunan anjungan provinsi masih kurang, 

mungkin hal ini disebabkan karena responden tidak mendapati penjaga saat berada di 

anjungan. Kurangnya pelayanan penjaga membuat responden tidak mendapatkan informasi 

yang diinginkan.Secara umum atraksi utama obyek wisata TMII dikelola dengan baik namun 
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masih ada beberapa yang harus di tingkatkan seperti keberadaan penjaga di setiap bangunan 

anjungan provinsi Indonesia. 

Tabel 4.19 

Atraksi Pendukung pada TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AT6 0 0 2 4 32 96 47 188 19 95 383 3,83  Baik 

AT7 0 0 7 14 29 87 49 196 15 75 372 3,72   Baik 

AT8 2 2 13 26 48 144 33 132 4 20 324 3,24  Baik  

AT9 2 2 6 12 49 147 38 152 5 25 338 3,38   Baik 

AT10 2 2 11 22 42 126 41 164 4 20 334 3,34  Baik  

AT11 4 4 14 28 46 138 31 124 5 25 319 3,19  Baik  

AT12 3 3 6 12 42 126 42 168 7 35 344 3,44  Baik  

  334 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AT6 :Respon terhadap daya tarik pendukung seperti museum, theater keong emas, theater 

4D, telaga mina dan kereta gantung. 

AT7 :Respon terhadap even pentas seni. 

AT8 :Kondisi keterawatan wahana permainan. 

AT9 :Keamanan saat berada di daya tarik pendukung. 

AT10 :Kondisi panggung hiburan terawat dengan baik. 

AT11 :Terdapat penjaga di wahana permainan. 

AT12 :Terdapat peta/brosur mengenai wahana permainan. 

 

Berdasarkan tabel diatas 4.19 atraksi pendukung yang terdapat di obyek wisata TMII, 

dapat diketahui responden merespon positif adanya daya tarik pendukung seperti 

musem,theater keong emas,theater 4D,telaga mina dan kereta gantung hal ini dapat diketahui 

banyaknya respondenyang menjawab setuju (AT6). TMII sendiri memiliki atraksi pendukung 

seperti theater keong emas, theater 4D,snowbay, telaga mina,kereta gantung, serta 15unit 

musem dan 11unit taman. Hal ini yang membuat obyek wisata TMII sebagai favorit 

wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota. Namun beberapa wahana permainan 

tersebut terdapat ada yang tidak terawat seperti kereta gantung terdapat cat yang sudah pudar, 

dan beberapa musem terdapat dinding yang sudah retak. Sehingga hal ini menggangu 

kenyamanan responden saat berwisata(AT8). Tidak hanya di atraksi utama tabel 4.18skor 

terendah juga terdapat di atraksi pendukung bahwa penjaga atraksi pendukung sulit 
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ditemukan(AT11). Keberadaan penjaga sangat diperlukan bagi obyek wisata agar terciptanya 

keamanan dan kelancaran bagi wisatawan. 

Tanggapan positif dari respon terhadap daya tarik pendukung terhadap jumlah 

frekuensi kunjungan responden, dapat di buktikan dengan tabulasi silang dibawah ini : 

  Tabel 4.20 

Tabulasi Silang antara Frekuensi Kunjungan terhadap Respon daya tarik 

pendukung obyek wisata TMII 
Frekuensi 

Kunjungan 

Responden 

Respon terhadap daya tarik 

pendukung seperti museum, theater 

keong emas, theater 4D, telaga mina 

dan kereta gantung. 

Total 

STS TS N S SS 

<3 Kali 0 1 14 13 11 39 

3-10 Kali 0 0 11 27 5 43 

10> Kali 0 1 7 7 3 18 

Total 0 2 32 47 19 100 

 Sumber: Data primer diolah, 2016 
Dapat dilihat dari tabel 4.20 tabulasi silang frekuensi kunjungan responden terhadap 

respon daya tarik pendukung TMII, bahwa responden telah melakukan jumlah kunjungan 

sebanyak 3-10 kali setuju terhadap respon daya tarik obyek wisata TMII. hal ini dapat 

dikatakan (attraction) daya tarik pendukung obyek wisata TMII memiliki daya pikat bagi 

wisatawan yang ingin berkunjung ke obyek wisata TMII. Namun responden yang melakukan 

frekuensi kunjungan lebih dari >10 menjawab netral dan setuju, kemungkinan responden 

yang telah melakukan kunjungan lebih dari 10> telah mengalami kejenuhan atau kebosanan 

terhadap daya tarik pendukung obyek wisata TMII. 

Tabel 4.21 

Loket Tiket TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AT13 0 0 12 24 36 108 47 188 5 25 345 3,45 Baik 

AT14 1 1 13 26 34 102 48 192 4 20 341 3,41 Baik 

AT15 0 0 11 22 33 99 51 204 5 25 350 3,50 Baik 

 
3,33 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AT13 :Kondisi loket tiket masuk obyek baik 

AT14 :Jumlah loket tiket masuk obyek memadai 

AT15 :Secara umum kondisi loket tiket wahana permainan baik 
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 Dari tabel 4.21skala likert loket tiket obyek wisata TMII. Responden menjawab 

setuju untuk bahwa kondisi dan jumlah loket tiket masuk obyek baik. Taman mini 

mempunyai tiga loket mobil dan dua loket motor, dengan adanya loket tiket yang baik dan 

memadai membuat wisatawan tidak perlu lagi menunggu lama saat ingin masuk ke obyek 

wisata TMII. 

 

 

 

 

Tabel 4.22 

Secara Umum Atraksi Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
Rata Kategori 

Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AT16 0 0 2 4 43 129 36 144 9 45 322 3,22 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AT16: Secara umum atraksi obyek wisata dikelola dengan baik 

 Dari tabel diatas dapat bahwa responden lebih banyak menjawab netral, hal ini 

mungkin dapat disebabkan karena kurang inovasi atau perbaruan yang dikelola pihak 

manajemen terhadap atraksi-atraksi yang tersedia. Penambahan atau perbaruan atraksi-atraksi 

merupakan hal yang terpenting dalam pengelolaan pariwisata,agar wisatawan tidak bosan 

mengunjungi obyek wisata TMII. 

b. Accessibilities (aksesibilitas)obyek wisata TMII 

Accessibilities atau aksesibilitias merupakan faktor Aksesisbilitas merupakan sarana 

dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Dalam hal ini, aksesibilitas adalah kemudahan 

untuk mengakses obyek wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, baik dalam 

akses jalan menuju lokasi dan transportasi menuju lokasi.  

Tabel 4.23 
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Infrastruktur Jalan TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AC17 3 3 6 12 21 63 57 228 13 65 371 3,71 Baik 

AC18 1 1 11 22 30 90 49 196 9 45 354 3,54 Baik 

AC19 7 7 24 48 32 96 34 136 3 15 302 3,02 Baik 

  3,42 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan  : 

AC17 :Kondisi jalan menuju obyek wisata baik 

AC18 :Papan petunjuk jalan menuju obyek wisata terlihat jelas 

AC19 :Secara keseluruhan perjalanan menuju obyek wisata lancar. 

 Berdasarkan tabel 4.23 tentang accesibility (Aksesibilitas) dari obyek wisata 

TMII,obyek wisata Taman Mini Indonesia berlokasi di Jalan Taman Mini,Kelurahan 

Ceger,Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur,Propinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta 

merupakan ibukota negara Republik Indonesia, Hampirsemua kondisi jalan di Jakarta 

beraspal dengan baik (AC1).Secara keseluruhan perjalanan menuju obyek wisata lancar 

walaupun skor dikategori ini terbilang rendah 3,02.Hal ini dimungkinkan adanya kemacetan 

lalu lintas yang terjadi di Jakarta, kemacetan ini terjadi padatnya jumlah penduduk dan 

banyak kendaraan di Jakarta (AC3). Kelancaran perjalanan yang membuat responden lebih 

mudah untuk mengunjungi obyek wisata TMII dengan mengunakan transportasi yang 

digunakan, hal ini dilihat dari tabel tabulasi silang dibawah ini : 

Tabel 4.24  

Tabulasi Silang antara AC4 dengan Transportasi yang digunakan 
Kendaraan Secara keseluruhan 

perjalanan menuju obyek 
wisata lancar. 

 

Total 

STS TS N S SS 

Motor 0 6 5 13 2 26 

Mobil 6 15 27 19 1 68 

Transportasi 
Umum 

2 3 0 2 0 6 

Total 7 24 32 34 3 100 

   Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Dapat dilihat dari tabel 4.24 bahwa kelancaran menuju obyek wisata TMII yang 

menggunakan roda dua atau motor dari responden lebih banyak menjawab setuju dibanding 
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transportasi lainnya. Hal ini disebabkan karena kemacetan yang terjadi di Jakarta membuat 

kendaraan bermotor (roda dua) lebih lancar dibanding kendaraan roda empat maupun 

menggunakan transportasi. Ketersediaan transportasi umum perlu ditambah serta diperbaiki 

agar wisatawan mendapatkan kelancaran dan tempat waktu saat ingin ke obyek wisata TMII. 

Tabel 4.25 

Keterjangkauan Jarak Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AC20 14 14 17 34 28 84 36 144 5 25 301 3,01 Baik 

AC21 29 29 37 74 26 78 6 24 2 10 215 2,15 
Tidak 
Baik 

AC22 20 20 27 54 34 102 17 68 2 10 254 2,54 
Tidak 
Baik 

AC23 7 7 13 26 30 90 43 172 7 35 330 3,30 Baik 

 2,75 
Tidak 
Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan  : 

AC20 : Jarak Taman Mini Indonesia Indah  dekat dengan pusat kota Jakarta. 

AC21 : Jarak TMII dekat dengan stasiun. 

AC22 : Jarak TMII dekat dengan bandara. 

AC23 : Jarak TMII dekat dengan terminal. 

 

 Berdasarkan tabel 4.25 mengenai akses keterjangkaun jarak menuju obyek wisata 

TMII,bahwa obyek wisata TMII dapat dikatakan jauh dengan stasiun. Bagi wisatawan yang 

menggunakan kereta api listrik (KRL) untuk menuju TMII dapat transit setelah berhenti di 

stasiun jatinegara atau stasiun pasar minggu(AC5) jarak stasiun menuju TMII kurang lebih 

13kilometer. Namun bagi wisatawan yang menggunakan bus menuju TMII dapat dikatakan 

bahwa obyek wisata TMII dekat dengan terminal. Terdapat dua terminal yang dekat dengan 

TMII yaitu terminal pinang ranti dan terminal kampung rambutan. Dan untuk wisatawan 

yang ingin melanjutkan wisatawan dari terminal tersebut dapat menggunakan taksi,ojek 

maupun busway atau yang lebih dikenal TransJakarta. Di TMII sendiri memiliki shuttle 

TransJakarta yang dapat mempermudah untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke obyek 

wisata TMII (AC7). 
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Tabel 4.26 

Sarana Transportasi Umum Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AC 24 3 3 14 28 37 111 35 140 11 55 337 3,37 Baik 

AC 25 1 1 11 22 36 108 45 180 7 35 346 3,46 Baik 

AC 26 6 6 25 50 49 147 19 76 1 5 284 2,84 
Tidak 
Baik 

 
3,22 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan : 

AC24  : Transportasi umum menuju obyek wisata mudah ditemukan 

AC25 : Transportasi menuju obyek wisata bervariasi. 

AC26 : Sarana transportasi umum terawat dengan baik 

 

 Dari tabel diatas 4.26 dapat diketahui bahwa ketersedian transportasi umum 

menuju obyek wisata TMII mudah ditemukan dan bervariasi. Artinya responden melihat 

transportasi umum dengan jelas saat berwisata menuju ke TMII. Transportasi umum yang 

menjangkau menuju TMII bermacam-macam seperti : Angkutan KWK (Koperasi Wahana 

Kalpika) TransJakarta,Ojek dan Taksi. Tetapi sarana transportasi umum yang masih kurang 

terawat tersebut membuat para responden menjawab tidak setuju dengan hal ini disebabkan 

oleh angkutan seperti KWK  yang kotor, bisingnya suara kendaraan serta kurangnya 

kesadaran pemilik kendaraan untuk mengservis kendaraannya secara berkala. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.27 
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Akses Jaringan Komunikasi Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AC27 2 2 3 6 38 114 43 172 14 70 364 3,64 Baik 

 3,64 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan : 

AC27 : Akses jaringan komunikasi (signal) memenuhi kebutuhan anda 

 

 Berdasarkan tabel 4.27 bahwa jaringan komunikasi (signal) memenuhi kebutuhan 

para responden dapat dilihat dari jawaban responden yang setuju. Hal ini karena responden 

dengan mudah mengakses jaringan selular mereka untuk membuka internet, maupun 

menghubungi kerabat mereka saat berwisata di TMII. 

c. Amenities (fasilitas)obyek wisata TMII 

 Fasilitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan 

keinginan wisatawan selama berada di obyek wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 

Jakarta. Fasilitas ini dapat membantu para wisatawan untuk menambah kenyamanan saat 

berkunjung di obyek wisata TMII. 

Tabel 4.28 

Area Parkir Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM28 0 0 7 14 33 99 53 212 7 35 360 3,60 Baik 

AM29 1 1 6 12 40 120 49 196 4 20 349 3,49 Baik 

AM30 2 2 14 28 42 126 40 160 2 10 326 3,26 Baik 

 3,43 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan : 

AM28 : Lahan parkir yang memadai 

AM29 : Keamanan di area parkir terjamin 

AM30 : Jumlah penjaga parkir memadai 

 

Berdasarkan tabel 4.28 tentang fasilitas parkir TMII, bahwa sebagian besar responden setuju 

terhadap lahan parkir di TMII yang memadai. Responden dengan mudah mendapatkan parkir 

untuk kendaraannya. TMII menyediakan parkir di setiap anjungan-anjungan serta atraksi 
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pendukung lainnya. Wisatawan dapat berkeliling TMII dengan kendaraan tanpa harus 

khawatir dengan tempat parkir. Secara keseluruhan fasilitas lahan parkir yang dimiliki TMII 

cukup baik terlihat dari jawaban responden yang menjawab setuju. Namun hal yang perlu 

ditingkatkan adalah penambahan penjaga parkir di setiap area parkir.Pada saat peneliti sedang 

berkunjung di TMII,penjaga parkir yang berada di lahan parkir anjungan provinsi Indonesia 

susah ditemukan. Hal ini  yang membuat responden lebih memilih netral dalam menjawab 

jumlah penjaga parkir. 

Tabel 4.29 

Tempat Makan/Restaurant Obyek Wisata TMII 

Atribut 

TMII 

STS TS N S SS Total 

skor 

Rata-

rata 
Kategori 

Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM31 3 3 18 36 37 111 41 164 1 5 319 3,19 Baik 

AM32 3 3 19 38 39 117 38 152 1 5 315 3,15 Baik 

AM33 2 2 24 48 41 123 32 128 1 5 306 3,06 Baik 

AM34 3 3 19 38 45 135 30 120 3 15 311 3,11 Baik 

AM35 3 3 31 62 47 141 16 64 3 15 285 2.85 
Tidak 

Baik 

AM36 2 2 19 38 47 141 28 112 4 20 313 3,13 Baik 

 3,13 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 
Keterangan : 

AM31 :Tempat makan didalam area obyek wisata mudah ditemukan 

AM32 :Tempat makan diluar area obyek wisata mudah ditemukan 

AM33 :Menu yang disediakan tempat makan/restaurant memadai 

AM34 :Kuliatas tempat makan/restaurant baik 

AM35 :Harga tempat makan/restaurant terjangkau 

AM36 :Menu tempat makan/restaurant bervariasi 

 

 Dari tabel 4.29 fasilitas tempat makan (restaurant) yang berada di sekitar obyek 

taman mini. Responden menjawab setuju terhadap mudah ditemukan tempat makan di dalam 

maupun diluar (AM4-AM5). Terdapat banyak tempat makan yang berada di TMII baik 

makanan tradisional maupun luar seperti Restaurant Cokro Kembang,Nasi Bakar Sego Pecel 

dan CFC. Untuk diluar area TMII, terdapat nama tempat yaituGreen Terrace yang berlokasi 

di dekat pintu masuk TMII yang menyediakan beragam pilihan tempat makan. Namun 
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respoden menjawab bahwa harga makanan restaurant yang berada di obyek TMII masih 

tergolong mahal. 

Tabel 4.30 

Toilet Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM37 7 7 26 52 48 144 16 64 3 15 282 2,82 
Tidak 

Baik 

AM38 5 5 26 52 51 153 18 72 0 0 282 2,82 
Tidak 

Baik 

AM39 4 4 36 72 48 144 12 48 0 0 268 2,68 
Tidak 

Baik 

AM40 4 4 19 38 47 141 28 112 2 10 305 3,05 Baik 

 284,25 
Tidak 

baik 
Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan : 

AM37 :Kondisi toilet yang bersih 

AM38 :Jumlah toilet di dalam area obyek wisata memadai 

AM39 :Jumlah toilet di luar area obyek wisata memadai 

AM40 :Kondisi air bersih di dalam toilet. 

 

Dilihat dari tabel 4.30 dapat diketahuai bahwa responden menjawab netral dan tidak 

setuju terhadap kondisi toilet yang bersih, dapat dikatakan kondisi toilet di TMII masih 

terlihat kotor. Responden melihat adanya sampah seperti tissueyang berada di pojokan toilet 

dan perelengkapan toilet tak berfungsi dengan baik. Jumlah toilet pun yang didalam maupun 

diluar area obyek tidak memadai,pada saat melakukan penelitian ditemukan antrean untuk 

dapat mengunakan toilet. Dan yang tak kalah penting adalah kondisi air di dalam toilet 

responden banyak menjawab netral dapat diartikan kondisi air masih belum terlalu bersih 

bagi wisatawan. Secara umum fasilitas toilet yang berada di TMII masih tidak baik.  

Tabel 4.31 

Tempat Ibadah Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM41 
3 3 8 16 41 123 43 172 5 25 339  3,39 Baik 

AM42 
1 1 18 36 43 129 35 140 3 15 321 3,21  Baik 

 3,30 Baik 
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Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AM41 : Tempat ibadah mudah ditemukan 

AM42 : Sarana tempat ibadah yang disediakan memadai 

 

 Tabel 4.31 diketahui respoden menjawab setuju bahwa sarana tempat ibadah mudah 

ditemukan dan memadai. TMII selain untuk tempat berwisata dapat juga sebagai tempat 

ibadah dikarenakan TMII memiliki tujuh tempat ibadah yaitu: Gereja Katholik Santa 

Catharina, Gereja Kristen Haleluya,Masjid Pangeran Diponegoro ,Pura Hindu Dharma 

Penataran Agung Kertabhum, Sasana Adirasa Pangeran Samber Nyawa,Wihara Arya Dwipa 

Arama dan Klenteng Kong Miao yang saling berdekatan. Dengan adanya tempat ibadah yang 

baik dan berkedekatan wisatawan dapat memahami betapa rukun dan damainya umat agama 

di Indonesia. 

Tabel 4.32 

Tempat Duduk Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM43 1 1 18 36 43 129 35 140 3 15 321  3,21 Baik 

AM44 1 1 25 50 44 132 28 112 2 10 305  3,05 Baik 

 3,13 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AM43 : Kondisi tempat duduk yang baik 

AM44 : Jumlah tempat duduk yang memadai 

 

 Tabel 4.32 diketahui bahwa tanggapan responden baik terhadap kondisi tempat 

duduk, tetapi jumlah tempat duduk masih terlihat kurang memadai dikarenakan ketika sedang 

berwisata para responden sulit untuk mendapatkan tempat duduk yang menjadikan responden 

lebih banyak menjawab netral. 

Tabel 4.33 

Tempat Sampah Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM45 1 1 18 36 41 123 38 152 2 10 322  3,22 Baik 

 3,22 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 
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Keterangan: 

AM45 : Tempat sampah di area wisata memadai 

 

 Berdasarkan tabel diatas bahwa mengenai tersedianya tempat sampah diarea TMII. 

Responden lebih dominan netral dan setuju, berarti responden saat berkunjung dengan mudah 

menemukan tempat-tempat sampah yang telah disediakan oleh TMII.  

Tabel 4.34 

Toko Souvenir Obyek Wisata TMI 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM46 4 4 8 16 43 129 40 160 5 25 334  3,34 Baik 

AM47 5 5 9 18 43 129 38 152 5 25 329  3,29  Baik 

AM48  4 4 22 44 53 159 19 76 2 10 293  2,93 
 Kurang 

Baik 

 3,22 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AM46 : Toko souvenir (Cendramata) dapat ditemukan. 

AM47 : Souvenir (Cendramata) khas TMII dapat ditemukan. 

AM48 : Harga Souvenir (Cendramata) khas TMII. 

 

 Dapat diketahui dari tabel 4.34bahwa responden dengan mudah menemukan toko 

cendramata (souvenir) hal ini sebagian besar responden menjawab setuju. Hampir di setiap 

sudut-sudut atraksi utama maupun pendukung dengan mudah ditemukan, dan barang yang 

dijual pun sangat beragam namun tidak jauh dari tema kebudayaan Indonesia.Tetapi 

responden menjawab bahwa harga cendramata tersebut masih kurang 

 terjangkau (AM21).  

Tabel 4.35 

Suplai Listrik Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM49 10 10 45 90 34 102 11 33 0 0 235  2,35 
Tidak 
Baik 

 2,35 
Tidak 
Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AM49 : Fasilitas charger HP/Listrik mudah ditemukan 
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 Dari tabel 4.35responden menjawab fasilitas charger hp/listrik sulit untuk ditemukan, 

hal ini terjadi disebabkan TMII tidak menyediakan fasilitas charger HP,bagi wisatawan yang 

ingin meng-chargerhandphone atau barang elektronik dapat singgah area tempat makan.  

Tabel 4.36 

Fasilitas Pos Keamanan Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM50 1 1 15 30 39 117 36 108 9 45 301  3,01 Baik 

 3,01 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AM50 : Pos keamanan mudah ditemukan 

 

Tabel 4.36 diatas menunjukan bahwa, mayoritas responden lebih memilih netral. Hal 

ini disebabkan tidak semua area atraksi dapat ditemukan pos keamanan. Sebagian pos 

keamanan juga ditemukan tidak adanya penjaga, kekurangan penjaga ini dapat menjadikan 

kurangnya rasa nyaman pada saat berwisata (dapat dilihattabel 4.18). 

Tabel 4.37 

Brosur dan Peta Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM51 2 2 8 16 37 111 45 135 8 40 304 3,04  Baik 

AM52 1 1 6 12 31 93 54 162 8 40 308 3,08  Baik  

 3,01 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AM51 : Brosur peta area/penjelasan obyek dengan jelas 

AM52 : Papan penanda arah obyek wisata dengan jelas 

 

 Berdasarkan tabel 4.37 mengenai brosur dan peta, para responden menjawab setuju 

bahwa brosur dan papan penanda terlihat dengan jelas. Responden mudah memahami 

penjelasan dari brosur dan papan penanda arah. Tersedianya brosur dan peta ini membantu 

wisatawan untuk mengetahui keberadaan serta informasi obyek wisata. 

 Tabel 4.38  
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Secara Umum Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AM53 2 2 10 20 31 93 47 141 10 50 306  3,06 Baik 

 3,06 Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan: 

AM53 : Secara umum obyek wisata TMII bersih. 

 

 Tabel 4.38 diatas menunjukan mengenai kebersihan secara umum obyek wisata TMII. 

Responden banyak yang menjawab setuju bahwa area obyek wisata TMII bersih, pengelolaan 

sampah serta tempat sampah yang memadai dapat membuat wisatawan yang berkunjung 

merasakan nyaman dan senang. 

 

 

d. Ancilarry Service (Layanan Tambahan) TMII 

 Ancilarry Service adalah ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang 

mengurus berkaitan denganvobyek wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. 

Layanan tambahan ini merupakan faktor penunjang yang diharapkan untuk mendapatkan 

kepuasaan dan kenyamanan wisatawan terhadap obyek wisata di TMII. 

Tabel 4.39 

Informasi Umum Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AN54 1 1 10 20 44 132 42 126 3 15 294  2,94 
Tidak 

Baik 

AN55 1 1 11 22 53 159 32 96 3 15 293  2,93 
 Tidak 

Baik 

AN56 0 0 2 4 40 120 55 165 3 15 304  3,04 Baik  

 2,97 
Tidak 

Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan : 

AN54 : Informasi tentang promosi obyek wisata  



lxix 
 

AN55   : Tourist Information Centre (TIC)/Pusat Pelayanan Informasi Wisatawan  

AN56 : Tersedia peraturan-peraturan dalam berkunjung 

 Tabel 4.39 mengenai informasi umum mengenai obyek wisata TMII, sebagian 

besar responden menjawab netral dengan informasi promosi yang dilakukan TMII. 

Responden lebih mengetahu informasi tentang TMII melalui cara mouth to mouth (mulut ke 

mulut) tabel 4.7. Kurang nya kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak TMII menjadikan 

promosi yang ada tidak sampai ke masyarakat luas, sehingga masyarakat kurang tertarik 

dengan obyek wisata TMII. Ketersediaan pusat pelayanan informasi wisatawan pun kurang 

dianggap baik bagi responden, mungkin hal ini disebabkan sulitnya menuju ke tempat pusat 

pelayanan informasi dikarenakan wilayah TMII yang sangat luas. Namun responden 

merespon baik dengan adanya peraturan-peraturan saat berkunjung dengan adanya peraturan-

peraturan tersebut wisatawan lebih tertib dan teratur sehingga membuat kegiatan wisata lebih 

nyaman dan lancar. 

Tabel 4.40 

Ketersedian Layanan Tambahan Obyek Wisata TMII 

Atribut 
TMII 

STS TS N S SS Total 
skor 

Rata-
rata 

Kategori 
Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor Frek Skor 

AN57 3 3 18 36 30 90 42 126 6 30 285  2,85 
Tidak 

Baik 

AN58 1 1 21 42 38 114 33 99 7 35 291  2,91 
Tidak 

Baik  

AN59 8 8 41 82 35 105 12 36 4 20 251  2,51 
Tidak 

Baik  

AN60 1 1 7 14 55 165 33 99 4 20 299  2,99 
 Tidak 

Baik 

 2,97 
Tidak 

Baik 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

Keterangan : 

AN57 : Ketersediaan SPBU  

AN58 : Ketersediaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 

AN59 :Ketersediaan WiFi(Internet) 

AN60 : Kualitas pelayanan yang memadai 
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 Berdasarkan tabel 4.40 diatas ketersediaan WiFi (internet) masih dianggap kurang 

memenuhi responden, pada saat ini kebutuhan internet bagi masyarakat merupakan 

kebutuhan yang penting bagi manusia, dimana masyarakat dapat mencari informasi maupun 

komunikasi dengan yang lain. Keberedaan anjungan mesin tunai (ATM) dianggap masih 

kurang memenuhi kebutuhan, luas nya area TMII dan sedikitnya anjungan mesin tunai hal ini 

membuat wisatawan kesulitan untuk bertransaksi. Dalam kategori ini mayoritas responden 

tidak setuju terhadap pelayanan di TMII memadai. Perlu ditambahkan fasilitas pendukung 

agar menunjangan wisatawan tidak kesulitan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. 
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4.4 Inti saran / Kebutuhan responden 

Dalam bagian ini membahas tentang saran dan kebutuhan dari responden saat 

berwisata di obyek wisata TMII. Pertanyaan yang yang diberikan meliputi 4a kepariwisataan 

yaitu : attraction,accesbilities,amenities dan ancilarry service.Dari jawaban tersebut dapat 

menjadikan masukan untuk memperbaiki dan menambahkan yang memungkin untuk 

mewujudukan obyek wisata TMII agar menjadi obyek wisata yang dikelola dengan baik dan 

diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Tabel 4.41 

Inti Saran / Kebutuhan Responden tentang Attraction 

Pertanyaan : Hal-hal apa saja yang perlu 

dikembangkan di dalam attraction/daya tarik 

obyek wisata Taman Mini Indonesia ? 

Inti Jawaban 

1. Ditambah lagi objek wisata untuk 

pengetahuan dari seluruh Indonesia. 

2. Setiap tahun diadakan karnaval dari 33 

anjungan di Indonesia. 

3. Panas area wisata, kalau bisa lebih 

banyak ditanami pohon. 

4. Kerta gantung perlu di cat ulang, bioskop 

keong mas kumuh dan berbau. 

5. Permainan anak-anak ditambah. 

6. Akses untuk menjangkau antar obyek 

wisata dan tempat parkir perlu diatasi dengan 

baik atau parkir di pinggir jalan. 

7. Kondisi bangunan di taman mini harus 

selalu dirawat,kebersihan agar di jaga dan 

pengijauan ditambah,mainan atraksi harus ada 

inovasi dan perbaikan berkala 

8. Lebih sering diadakan pentas/hiburan 

adat dari masing-masing anjungan provinsi 

9. Selalu dijaga keberadaannya 

10. Promo event & budaya hiburan 

Indonesia. 

11. Kebersihan,perawatan pada setiap 

- Penambahan atraksi. 

- Atraksi anak. 

- Event-Event Budaya 

- Penghijauan 

- Perawatan 

- Transportasi di dalam area 

- Tempat Parkir 

- Promosi 

- Kebersihan 

- Peta/Brosur 

- SDM Penjaga 
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anjungan dan permainan , serta penjagaan pada 

lokasi-lokasi. 

12. Peningkatan panorama masing-masing 

daerah dilakukan dengan update dan faktual. 

13. Atraksi lebih edukatif. 

14. Penginapan,shuttle dan tempat jalan 

kaki. 

15. Rumah adat suka yang tersebar di 

Indonesia dikembangkan agar anak keturunan 

merasa bangga dan tau tentang Indonesia. 

16. Menambah jumlah wahana permainan 

yang lebih menyenangkan dan terbaru. 

17. Memperbaharui wahana pendukung 

menjadi update. 

18. Agar lebih menambah jumlah penjaga di 

wahana permainan, memperjelas peta atau 

brosur agar pengunjung tidak kebinggungan. 

19. Tambah lagi kegiatan menambah 

pengetahuan dan wawasan lagi 

20. Pejaga setiap anjungan ditambahkan & 

renovasi rumah adat yang telah rusak diperbaiki. 

21. Perbanyak arena permainan. 

22. Perlu dikembangkan permainannya 

untuk anak-anak lebih banyak lagi. 

23. Sering-sering diadakan pentas seni di 

setiap anjungan sehingga dapat mengetahui 

kebudayaan/ adat setiap daerah di Indonesia. 

24. Peta/brosur mengenai bangunan provinsi. 

25. Penjaga di bangunan anjungan provinsi 

terkadang sulit ditemukan jika ada yang ingin 

ditanyakan. 

26. Kebersihan dan perawatan dalam 

museum-museum. 

27. Perlu dikembangkan lagi obyek wisata 

yang lebih mendidik dengan perlu ditambah 

wahana permainan untuk anak-anak yang 

sekarang masih terbatas. 

28. Diadakan wahana-wahana baru. 

29. Kebudayaan daerah lebih ditampilakan, 

kemampuan anak bangsa lebih 

digali/ditampilkan di obyek wisata TMII. 

30. Banyaki hiburan anaknya 

31. Petugas disetiap anjungan, harus ramah 

dan mengetahui lokasi anjungan lain. jangan 

hanya petugas tahu anjungan sendiri. Sarana 

transportasi harus memadai keamanan di 

anjungan. 

32. Pengelolaan management yang baik, dan 

sdm yang memadai. 

33. Mohon diperbanyak petugas setiap 



lxxiii 
 

anjungan provinsi sehingga setiap pengunjung 

lebih mudah menerima isi anjunga tersebut. 

34. Mengadakan event-event yang bervariasi 

di anjungan yang ada sehingga memiliki daya 

tarik & tidak membosankan. 

35. Promosi lebih digalakan, menambah 

wahanan baik dan edukasinya. 

36. Menambahkan wahana baru dan untuk 

wahana yang sudah ada agar dirawat dengan 

baik agar dapat menarik pengunjung lebih 

banyak lagi. 

37. Kebersihan maintaince,fasilitas umum 

bersih dan memadai petugas dididik agar lebih 

ramah dan sopan. 

38. Atraksi ditambah supaya lebih menarik. 

39. Wahanan permainan anak di perbanyak. 

40. Penambahan area bermain anak. 

41. Menambah wahana permainannya dan 

perbanyak event/acara di TMII. 

 

Pada tabel 4.41 mengenai hal-hal apa saja yang perlu dikembang di dalam attraction 

(daya tarik) di TMII. Responden menginginkan TMII melakukan penambahan atraksi yang 

inovasi dan edukatif yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Tentu hal ini yang menjadikan 

daya tarik tersendiri TMII dibanding dengan obyek wisata lainnya. Saran responden yang 

mengatakan perawatan dan kebersihan perlu ditingkatkan, karena peneliti melihat beberapa 

dari anjungan-anjungan provinsi Indonesia nampak terlihat kotor, masih adanya sampah 

berserakan dan anjungan yang bangunannya telah  rusak. 

Sebagian besar responden saat berwisata ke TMII bersama dengan keluarga mereka, 

hal ini ditunjukan responden menginginkan pihak TMII menambah wahana permainan anak, 

hal ini dianggap masih kurang nya wahana permainan anak oleh responden. TMII perlu juga 

mengadakan promosi-promosi seperti event-event kebudayaan, pentas seni, dan hiburan 

budaya lainnya, karena responden memberikan respon yang positif terhadap kegiatan 

berkaitan dengan kebudayaan Indonesia.Dan promosi-promosi yang berkaitan dengan obyek 

wisata TMII diharapkan mampu tersalurkan kepada masyarakat luas agar menarik minat 

beriwsata ke TMII. Pengelolaan TMII perlu memberikan pelatihan terhadap pegawai-
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pegawai mereka terutama pada penjaga-penjaga area obyek wisata agar lebih santun,sopan 

dan mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan TMII.Selain itu penghijauan 

harus dilakukan karena dapat mampu menyerap hawa panas, sehingga membuat wisatawan 

lebih nyaman saat berwisata di TMII. 

Tabel 4.42 

Inti Saran / Kebutuhan Responden tentang Accesibility 

Pertanyaan : Hal-hal apa saja yang perlu 

dikembangkan di dalam Accesibility 

(Aksesibilitas) obyek wisata Taman Mini 

Indonesia ? 

Inti Jawaban 

1. Ditambahkan transportasi untuk akses ke 

TMII dengan biaya gratis. 

2. Ada stasiun kereta api dan angkutan 

umum yang mudah mengakses ke TMII. 

3. Sesuai perkembangan jaman. 

4. Sebaiknya diadakan angkutan khusus 

dari wilayah luar jakarta menuju langsung ke 

TMII. 

5. Dari pintu masuk utama sampai denan 

wahana terlalu jauh sehingga perlku di tambah 

shuttle bus agar pelancong yang menggunakan 

angkutan umum tidak jauh-jauh berjalan kaki. 

6. Transportasi menuju obyek wisata perlu 

diperbanyak dan perlu didukung dengan standar 

keamanan. 

7. Pertahankan 

8. Kendaraan menuju taman mini (gratis). 

9. Transportasi ke dalam taman mini agar 

ditambah supaya akses kedalam lebih gampang. 

10. Perlu dilakakukan modernisasi layanan 

demi kepuasaan pengunjung guna menjaga citra 

baik Indonesia melalui TMII. 

11. Jalanan untuk akses kesana diperlebar 

karena sekarang macet untuk ke TMII terlebih 

saat weekend. 

12. Diperlukan transportasi murah,nyaman 

dan cepat (MRT) 

13. Edukasi kedaerahan dan pagelaran musik 

daerah di aktifkan. 

14. Angkutan didalam area obyek wisata. 

15. Transportasi yang lebih lancar tidak 

terkendala macet. 

- Transportasi umum 

- Tranportasi di dalam objek 

- Akses jalan 

- Rambu Lalu Lintas 

- Shuttle TransJakarta 

- Perawatan 

- Kebersihan 

- Promosi 

- Perawatan 
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16. Merawat setiap fasilitas yang terdapat di 

TMII, begitu juga dengan kebersihan. Untuk 

rambu lalu lintas petunjuk ke setiap 

anjungan/obyek wisata tidak terlihat jelas 

sehingga tidak memberikan arahan dengan baik. 

17. Agar transportasi umum dirawat dengan 

baik. 

18. Kegiatan supaya mudah diakses, harus 

ditambah lagi seperti transportasi didalam TMII. 

19. Lampu merah tidak teratur menyebabkan 

kemacetan. 

20. Arena jaringan/signal. 

21. Kenyamanan untuk pengunjungnya. 

22. Promosi yang kurang, sehingga banyak 

tempat yang belum diketahui masyarakat umum. 

Diperbanyak kegiatas (pentas) seni disetiap 

anjungan dan dipulkasikan lewat media internet. 

23. Bandara yang dekat. 

24. Akses listrik untuk pengunjung 

dibangunan anjungan provinsi harap 

diperbanyak, misal untuk charger handphone dll. 

25. Sarana transportasi yang baik. 

26. Perlu ditingkatkan aksesbilitasnya 

kendaraan umum yang baik dan perjalanan 

menuju ke TMII yang tergolong macet membuat 

masyarakat sedikit mengeluh kesana. 

27. Daiadakan busway menuju TMII agar 

lebih mudah dalam akses ke TMII. 

28. Akses menuju ke TMII lebih dipermudah 

baik dari jalan tol maupun jalur umum. 

29. Transportasi wisata harus diperbanyak. 

30. Penerangan kurang. 

31. Lamanya waktu transportasi dari wisatau 

ke wisata yang lain. 

32. Promosi yang lebih luas, angkutan umum 

menuju ke lokasi lebih banyak. 

33. Mohon akses transportasi ditambahn dan 

penambahan papan petunjuk menuju ke TMII 

tersebut. 

34. Akomodasi menuju objek wisata 

diperbanyak, perawatan wahanan lebih 

ditingkatkan, petugas penjaga lebih diperbanyak 

agar permudah pengunjung. 

35. Akses di perbanyak dan dipermudah. 

36. Perlu diperbanyak transportasi gratis di 

dalam kawasan TMII karena area yang sangat 

luas. 

37. Membangun feeder/shuttle bus gratis 

dari terminat terdekat atau rest area, mall 

sehingga akses masuk & keluar TMII lebih 
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mudah mengingat lokasi TMII yang agak jauh 

dari tol dan jalan besar. 

38. Penambahan transportasi umum menuju 

objek wisata dan perawatan armada transportasi 

agar pengunjung dapat mudah menuju lokasi 

dengan kendaraan umum. 

39. Diperbanyak shuttle bus. 

40. Transportasi nyaman, murah, dan aman. 

41. Seharusnya transportasi menuju objek 

wisata gratis. 

42. Seharusnya ada busway yang langsung 

menuju ke TMII agar dapat meningkatkan 

jumlah pengunjung. 

43. Sudah cukup memadai. 

44. Tranportasi gratis dari lokasi angkutan 

umum. 

45. Transjakarta bisa langsung masuk ke 

TMII 

 Berdasarkan pertanyaan terbuka diatas, banyak sekali tanggapan responden yang 

mengharapkan tranportasi umum yang bervariasi, seperti angkutan umum diluar 

jakarta(depok,bogor,bekasi dan tangerang) yang dapat langsung mengakses menuju ke TMII, 

MRT(Mass Rapid Transit), dan LRT (Light Rail Transit). Dengan adanya angkutan yang 

bervariasi menuju TMII diharapkan wisatawan yang ingin menuju ke TMII, tidak mengalami 

kesulitan. Shuttle / Feeder yang berlokasi di TMII ditambahkan untuk mempermudah 

responden yang menggunakan TransJakarta.Akses jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang 

berada di sekitar TMII diperbaiki agar memberi kemudahan dan tidak terjadi kecelakaan lalu 

lintas. Selain itu promosi seperti tersedianya bus-bus pariwisata secara gratis bagi wisatawan 

yang ingin pulang menuju luar wilayah jakarta. 

 Tabel 4.43  

Inti Saran / kebutuhan RespondenAminities (Fasilitas) 

Pertanyaan : Hal-hal apa saja yang perlu 

dikembangkan di dalam Aminities (Fasilitas) 

obyek wisata Taman Mini Indonesia ? 

Inti Jawaban 

1. Ditambahkan sarana ibadan dan tempat 

parkir yang lebih baik dan jalur keluar agar tidak 

macet. 

2. Disedikan fasilitas WiFi dan peyejuk 

- Perbaikan toilet 

- Perawatan toilet 
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udara. 

3. Makanan harus lebih bersih dan rasa 

ditingkatkan. 

4. Jumlah toilet di perbanyak. 

5. Tempat duduk pada taman kurang cukup. 

6. Pos keamanan kurang, toilet perlu 

ditambah. 

7. Tempat isthirahat pengunjung 

diperhatikan dan yang bersih terutama toilet. 

8. Tempat makan dan pos pengamanan agar 

ditambah. 

9. Evaluasi dan penilaian mutuh 

peningkatan layanan dan kepuasa yang harus 

dilakukan terus menuru jika TMII ingin terus 

dipertahankan. 

10. Fasilitas toilet dan pejalan kaki. 

11. Penyediaan charger listrik dan air yang 

bisa diminum. 

12. Pagelaran seni dan budaya ditonjolkan. 

13. Kebersihan area obyek wisata harus 

dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi. 

14. Fasilitas charger hp/listrik mudah 

ditemukan agar pengunjung merasa nyaman, 

toilet diperbanyak dan selalu bersih dan air 

bersih dan banyak tempat ibadah. 

15. Sudah cukup baik. 

16. Tempat makan yang menjual makanan-

makanan khas Indonesia. 

17. Toilet diluar TMII. 

18. Tempat berteduh di anjungan provinsi di 

halamannya harap diperbesar & jumlah tempat 

duduk ditambah. 

19. Fasilitas hp dan toilet yang bersih. 

20. Fasilitas TMII seperti toilet masih 

kurang dan perawatan kurang bersih, pos 

keamanan pun masih kurang untuk memantau 

pengunjung, peta/ papa penunjuk kurang 

banyak. 

21. Keamanan dan kebersihan. 

22. Fasilitas kamar mandi dan mushola agar 

lebih terjangkau. 

23. Perbanyak fasilitas carger karena 

sekarang teknologi semakin canggih sehingga 

banyak wisatawan yang membutuhkan. 

Diperbanyak tempat anak muda nongkrong 

sehingga ank muda bisa lebih minat ke TMII. 

24. Lebih dijhaga kebersihan dan keindahan 

bangunan-bangunan yang sudah ada. 

25. Fasilitas tempat ibadah diperbanyak dari 

setiap sektor, harga souvenir jangan terlalu 

- Tempat duduk 

- Tempat makan 

- Toko souvenir 

- Charger HP 
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mahal. 

26. Toilet diperbanyak. 

27. Perawatan obyek wisata lebih 

ditingkatkan kebersihan. 

28. Sarana dan prasaran harus ditingkatkan. 

29. Masih perlu penambahan souvernir. 

30. Perawatan fasilitas lebih ditingkatkan. 

31. Sarana parkir,toilet dan tempat duduk 

lebih diperbanyak kebersihannya. 

32. Perawatan fasilitas yang sudah dengan 

baik serta apabila memungkinkan penambahan 

fasilitas umum. 

33. Fasilitas umum dirawat & dibersihkan 

rutin. 

34. Tempat makan diperbanyak dengan 

harga terjangkau. 

35. Seharusnya cinderamata yang ada di 

TMII dibagikan secara gratis. 

36. Dibuatkan foodcourt makanan 

tradisional. 

 Pada tabel diatas 4.43 responden mengharapkan fasilitas untuk toilet diperbanyak 

serta kebersihan dan perawatan nya lebih ditingkatkan. Karena responden masih melihat 

toilet yang kotor dan sulitnya menemukan toilet. Hampir setiap masyarakat telah memiliki 

smartphone dengan adanya ini diharapkan TMII mampu memberikan fasilitas charger 

handphone di area TMII. Tempat duduk yang berada di anjungan lebih ditambah lagi agar 

wisatawan yang lelah dapat beristhirahat dengan nyaman. Selain itu tempat makan dan 

souvenir diharapkan dapat memberikan ciri khas dari seluruh provinsi yang berada di 

Indonesia serta harga yang lebih terjangkau. 

Tabel 4.44 

Inti Saran / Kebutuhan Responden tentang Layanan Tambahan (Anccilary Service) 

Pertanyaan : Hal-hal apa saja yang perlu 

dikembangkan di dalam Anccilary Service 

(Layanan Tambahan) obyek wisata Taman Mini 

Indonesia ? 

Inti Jawaban 

1. Harus segera ditambahakan layanan 

tambahan agar pengujung nyaman dan senang 

saat berkujung ke TMII. 

- Fasilitas layanan 
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2. Disediakan fasilitas WiFi. 

3. Akses untuk melakukan jalan pintas. 

4. Mengingat obyek wisata begitu luas, 

perlu ditambah fasiltas-fasiltas yang 

menyangkut kepentingan umum. 

5. Agar ditingkatkan dalam pelayanan 

mesin ATM. 

6. Manajemen dan sikap petugasnya sopan 

dan santun perlu ditingkatkan. 

7. Semua fasilitas umum perlu 

dikembangkan. 

8. Diperlukan koneksi internet yang cepat 

dan banyak agar dapat dipromosikan oleh 

masyarakat secara live update. 

9. Informasi tentang rumah adat. 

10. Tempat duduk dan fasilitas internet(Wi-

Fi). 

11. Perlu ditanam pohon-pohon agar tidak 

terlalu panas, dan perlu dibangun stasiun kereta 

api agar lebih mudah ke TMII. 

12. Peraturan-peraturan diperjelas agar tetap 

terjaga berbagai anjungan dan obyek wisata 

lainnnya. 

13. Lahar parkir yang diperluas dan 

kemudahan menjangkau TMII dengan 

kendaraan umum. 

14. Sudah baik sekali. 

15. Fasilitas internet (WiFi) tolong diadakan 

disekitar TMII. 

16. Mesin ATM dan WiFi. 

17. Tempat fasilitas untuk berteduh dari 

cuaca hujan. 

18. WiFi yang mudah ditemukan. 

19. Fasilitas umum perlu ditingkatkan 

sehingga pengngjung merasa nyaman. 

20. Kenyamanan obyek wisata ditingkatkan. 

21. Mesin ATMI agar lebi terjangkau lagi. 

22. Perlu di bangun stasiun karena api, agar 

transportasi ke TMII lebih mudah. 

23. Fasilitas Wifi dipermudah sehingga 

wisatawan betah berlama-lama di TMII. 

24. Kualitas pelayanan harus ditingkatkan. 

25. Mengingat objek wisata yang luas, perlu 

ditambah kantin yang dekat dengan objek 

wisata. 

26. Baiknya lebih nya promosi dan buat 

promosi yang menarik supaya banyak wisatawan 

antusian untuk mengunjungi TMII. 

27. Pelayanan harus ditingkatkan. 

28. Promosi yang lebih gencar melalui 

- Promosi 

- Fasilitas WiFi 

- Mesin ATM 

- Peraturan-peraturan 
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marketing yang lebih inovatif. 

29. Meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap pengunjung. 

30. Free WiFi dengan speed kencang. 

31. Keamanan yang lebih terjamin. 

32. Fasilitas WiFi dan toilet umum 

diperbanyak. 

 

 

 Berdasarkan tabel pada tabel diatas bahwa fasilitas layanan yang masih kurang baik 

membuat responden ingin pihak pengelola TMII lebih ditingkatkan. Promosi obyek wisata  

lebih gencar dapat dilakukan TMII seperti melakukan iklan di media sosial, tv maupun radio 

agar promosi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Fasilitas WiFi(Internet) perlu di 

perluas sebisa mungkin dapat mencakup area TMII karena pada jaman sekarang internet 

merupakan kepentingan dasar bagi manusia karena dapat memperoleh informasi dan 

komunikasi. Mesin ATM yang masih sulit ditemukan ini menjadikan para responden 

menginginkan agar lebih diperbanyak agar mempermudah wisatawan yang ingin bertransaksi 

agar lebih mudah. Dan peraturan-peraturan yang ada di setiap atraksi utama maupun 

pendukung dibuat dengan jelas dan baik agar wisatawan dapat membaca sehingga terciptanya 

kelancaran dan keamanan saat berwisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




