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Abstract 

Tourism development in Garut should be seriously considered due to the size of the sector's 
contribution to the regional GDP which came second after the agricultural sector. One of the tourism 
areas in Garut which is still close to the city center is Cipanas. Cipanas is the most visited tourism 
area in Garut, both by domestic and foreign tourists. Correspondingly, there are 36 hotels available 
within 238 hectares of Cipanas tourisms area. Nonetheless, there are little differences in terms of 
products and services that are provided by the hotels in Cipanas area. Therefore, the existing hotels 
should create uniqueness that would set them apart from the other hotel rivalries. The uniqueness can 
be in form of quality of service, which is more important than low price. The uniqueness can serve as 
an opportunity and a critical ability to distinguish a hotel from its competitors and can reward a hotel 
with brand loyalty from its customers. This paper aims to evaluate the extent of brand loyalty of their 
customers by measuring the customers’ satisfaction toward the service and price of a hotel in Cipanas 
tourism area. The method used is qualitative research study. Data were analyzed using qualitative 
methods of analysis and triangulation of various answers from 30 tourists who visited the resorts in 
Cipanas. Results of the analysis showed that the majority of tourists visiting the resort in Cipanas has 
high behavioral loyalty but low attitudinal dimensions This article shows that the customers still 
found the service quality of most hotel as low. Thus, perceived quality can significantly increase the 
level customer brand loyalty. 

Upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut cukup beralasan mengingat besarnya 
kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah yang menduduki posisi kedua setelah sektor pertanian 
yang selama ini masih menjadi penyumbang terbesar. Salah satu kawasan wisata yang masih dekat 
dengan pusat kegiatan Kabupaten Garut adalah Kawasan Wisata Cipanas. Kawasan wisata Cipanas 
merupakan Kawasan Wisata di Kabupaten Garut yang paling banyak dikunjungi wisatawan, baik 
wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Diantara banyaknya hotel yang tersedia 
untuk melayani para pengunjung, hanya ada sedikit perbedaan dari sisi produk ataupun pelayanan di 
antara hotel-hotel tersebut. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi organisasi hotel untuk 
menciptakan keunikan dari persaingan-persaingan yang ada. Dengan demikian, kualitas layanan 
lebih penting daripada harga sebagai peluang dan kemampuan penting sebuah hotel untuk 
membedakan dirinya dari para pesaingnya dan sebagai usaha untuk mendapatkan loyalitas merek 
dari para pelanggan. Sejauh mana tingkat loyalitas merek pelanggan terhadap hotel-hotel dan 
layanan yang berada di Kawasan Wisata Cipanas akan dibahas di dalam tulisan ini. Metode 
penelitian menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Data dianalisis dengan metode analisi 
kualitatif dan triangulasi atas berbagai jawaban dari 30 wisatawan yang berkunjung ke resort di 
Kawasan Wisata Cipanas dan didukung dengan tinajuan pustaka dari berbagai dokumen. Hasil 
analisis menunjukan bahwa mayoritas wisatawan yang berkunjung ke resort yang berada di kawasan 
wisata Cipanas memiliki dimensi loyalitas behavioral loyalty yang tinggi dan dimensi attitudinal 
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loyalty yang masih rendah. Artikel ini menunjukan bahwa masih terdapat keluhan mengenai 
kekurangan pada service quality dan perceived quality yang dapat perusahaan tingkatkan untuk 
menciptakan tingkat loyalitas merek pelanggan yang lebih tinggi. 

Keywords: Cipanas, Garut, Brand Loyalty, typology, behavioral, attitudinal 

1. Introduction 

Travel dan tourism telah menjadi industri global, dianggap secara luas sebagai salah satu sektor yang 
paling cepat berkembang. Pada tahun 2009, industri ini menyumbangkan 9,4% dari PDB dunia dan 
mempekerjakan lebih dari 235 juta orang di seluruh dunia (8,2% dari total lapangan pekerjaan) 
(WTTC, 2010). Sektor ini akan terus meningkat pentingnya, diperkirakan tumbuh sebesar 4,4% per 
tahun secara riil antara 2010 dan 2020, dan mendukung lebih dari 300 juta pekerjaan pada tahun 2020 
(9,2% dari total lapangan kerja) dan 9,6% dari PDB global (WTTC 2010). Pariwisata adalah hal 
penting bagi perekonomian suatu negara karena membawa pendapatan ke negara tersebut dan 
memberikan kontribusi tidak langsung terhadap peningkatan brand image bahwa negara tersebut 
adalah negara tujuan wisata (turis yang menghabiskan liburan memiliki pendapat yang nyata tentang 
budaya dan produk negara tersebut, bahkan jika pengalaman liburan tidak positif) (HTDB, 2009) 

Perubahan-perubahan dalam inovasi teknologi dan motivasi masyarakat untuk bepergian ke tempat 
lain meningkatkan tantangan bagi tempat-tempat pariwisata.. tempat pariwisata yang menjadi 
destinasi tujuan harus terlibat dengan calon pengunjung potensial pada tingkat emosional (perasaan 
dan pengalaman) dan beralih strategi dari kegiatan pemasaran sederhana ke destination branding; 
mereka membutuhkan brand yang kuat untuk meningkatkan identitas/jati diri yang bisa bersaing, 
pengakuan dan reputasi suatu negara (HTDB, 2009). 

Demikian pula dengan wilayah yang berada di kaki gunung berapi yang memiliki pemandangan yang 
bagus, cua ca yang sejuk yang umumnya merupakan kawasan dengan potensi ekonomi yang tinggi, 
karena merupakan lahan pertanian yang subur dan memiliki daya tarik wisata alam. Potensi ekonomi 
ini menarik penduduk dan pengunjung untuk menetap, hidup, dan beraktifitas di kawasan tersebut 
(Wisner et al, 2004).  

Salah satu obyek wisata populer yang berada di nature based adalah Kawasan Wisata Cipanas, 
Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Jawa Barat. Kawasan wisata Cipanas merupakan 
Kawasan Wisata di Kabupaten Garut yang paling banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan 
nusantara maupun wisatawan mancanegara. Banyak hal yang menjadi daya tarik Cipanas antara lain 
aktivitas berenang di kolam renang air panas, berendam dan menikmati sajian makanan khas sunda. 
(Disbudpar Kab. Garut, 2011) Upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut cukup beralasan 
mengingat besarnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah yang menduduki posisi kedua setelah 
sektor pertanian yang selama ini masih menjadi penyumbang terbesar. 

Obyek wisata Cipanas terletak 6 km dari kota Garut. Luas areal untuk Rencana Pengembangan 
Kawasan Pariwisata Cipanas-Tarogong Kaler Garut luas seluruhnya adalah 237,94 ha. Kawasan 
Cipanas Garut merupakan salah satu obyek dan daya tarik wisata yang terletak pada Wilayah 
Pengembangan Wisata (WPW) D – Bandung (Disbudpar kab. Garut, 2011). Kawasan Wisata Cipanas 
menjadi studi kasus yang menarik dalam pengembangan pariwisata di kawasan rawan bencana. Data 
menunjukan 36 hotel dan dan penginapan terdapat di Cipanas, termasuk adanya 5 dari enam hotel 
berbintang yang dimiliki Kabupaten Garut (Disbudpar kab. Garut, 2011). Kawasan Cipanas 
merupakan destinasi wisata dengan angka kunjungan wisatawan domestik tertinggi di Garut, 
mencakup hingga 20% dari total wisatawan Kabupaten Garut tahun 2011, dan merupakan lokasi 
wisata dengan pengunjung wisatawan mancanegara keempat (Disbudpar Kab. Garut, 2011). Cipanas 
juga sudah menjadi destinasi wisata hampir selama 50 tahun yaitu dari tahun 1964-2012, dan masih 
terus berkembang hingga saat ini (Disbudpar, 2012; Bappeda, 2007).  
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Gambar 1 Peta Sebaran Hotel pada Kawasan Wisata Cipanas 
Sumber: Disbudpar Kabupaten Garut, 2011 

 

Salah satu industri yang berhubungan langsung dengan wisata adalah industri hotel, disamping 
industri lainnya seperti agen perjalanan, penerbangan, rumah makan, dan industri hiburan (WTTC 
2015). Industri hotel saat ini telah diakui sebagai industri global, dengan produsen dan konsumen 
yang tersebar di seluruh dunia (Kandampully & Suhartanto, 2000). Selain itu dalam dua dekade 
terakhir, permintaan untuk penyediaan jasa perhotelan melebihi dari layanan tradisional ditujukan 
untuk wisatawan telah meningkatkan pertumbuhan industri perhotelan secara global, hal ini 
menyebabkan persaingan yang ketat di pasar. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi organisasi 
hotel saat ini adalah volume yang terus berkembang dan kecepatan kompetisi. Kompetisi telah 
memiliki implikasi besar bagi pelanggan, menyediakan: peningkatan pilihan, nilai yang lebih besar 
untuk uang, dan augmented levels of service (Kandampully & Suhartanto, 2000). 

Selain itu, hanya ada sedikit hal untuk membedakan produk satu hotel dan layanan dari yang lain, hal 
ini juga terjadi hotel-hotel yang berada di Kawasan Wisata Cipanas. Oleh karena itu sudah menjadi 
keharusan bagi organisasi hotel untuk menciptakan keuntungan yang kompetitif. Dengan demikian, 
kualitas layanan lebih penting daripada harga sebagai peluang penting sebuah hotel untuk 
membedakan dirinya dari para pesaingnya dan sebagai usaha untuk mendapatkan loyalitas pelanggan 
(Kandampully & Suhartanto, 2000). Sifat yang semakin kompetitif dari industri pariwisata dan situasi 
ekonomi global telah membuat negara menyadari pentingnya destination branding untuk 
membedakan diri dari pesaing (Baloglu & Mangaloglu, 2001). 

Konsep loyalitas merek relatif lebih penting bagi sektor jasa, terutama bagi mereka yang memberikan 
layanan dengan diferensiasi produk yang hampir mirip atara produk satu dengan yang lain dan 
bersaing dalam lingkungan yang dinamis (Santouridis & Trivellas, 2010). Dari beberapa penelitian 
yang dilakukan bahwa pengembangan loyalitas merek adalah suatu hal yang penting dari pada hanya 
mengandalkan strategi harga. Data-data menunjukkan bahwa peningkatan 5 persen pada loyalitas 
merek dapat menghasilkan kenaikan laba 25 persen hingga 85 persen (Reichheld dan Sasser, 1990). 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tingkat loyalitas merek pelanggan terhadap 
hotel-hotel yang berada di Kawasan Wisata Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. 
Pada bagian awal, tulisan ini menjelaskan tentang pentingnya potensi pariwisata dan loyalitas merek. 
Bagian selanjutnya menjelaskan tentang  metodedan pendekatan  penelitian termasuk  metode  
pengumpulan  data dan metode analisis yang digunakan. Pada bagian ketiga, akan menjelaskan 
identifiaksi mengenai  tingkat loyalitas merek pelanggan terhadap hotel-hotel yang berada di kawasan 
wisata cipanas. Pada  bagian  terakhir akan menjelaskan,  kesimpulan  dan rekomendasi yang 
didapatkan dari hasil studi dan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam pengembangan wisata 
kawasan Cipanas, kabupaten Garut. 

2. Metodologi 
 
Bagian ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan termasuk metode pengumpulan data 
dan metode analisis yang digunakan. Metodologi penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif 
studi kasus. Pemilihan metode ini berdasarkan beberapa pertimbangan. (1) Penelitian mengkaji 
pariwisata sebagai basis pengembangan ekonomi yang merupakan suatu fenomena sosial sehingga 
lebih tepat didekati melalui pendekatan kualitatif, (2) penelitian ini mempunyai  sasaran terikat 
konteks tertentu, dalam hal ini  karakteristik lokal di Kabupaten Garut dan dalam selang waktu antara 
awal keberadaan Kawasan Wisata Cipanas, sehingga lebih tepat menggunakan studi kasus. 

2.1 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kelompok. (1)Literatur, berupa kajian teori, hasil 
penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian, yaitu dalam topik pariwisata, destination 
branding, dan brand loyalty. (2) Data sekunder, berupa data gambaran makro yaitu dokumen-
dokumen resmi atau arsip elektronik Pemerintah Kabupaten Garut, diantaranya adalah data dari 
Bappeda Kabupaten Garut dan Disbudpar Kabupaten Garut. (3) Data primer, adalah data yang 
didapatkan langsung dari lapangan, berupa data hasil waancara dan observasi langsung dari lapangan, 
berupa data hasil wawancara dan observasi langsung.  

Tabel 1 Informan Penelitian 
 

 

 

Wawancara dan observasi dilakukan pada bulan September 2015. Sumber utama informasi yang 
diperoleh dari wawancara mendalam kepada 30 responden untuk menilai sejauh mana tingkat 
loyalitas wisatawan. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara mengacu pada 4 pertanyaan dasar. 
Pertanyaan tersebut mengenai.  terhadap hotel yang memiliki wahana kolam pemandian air panas 
yang berada di Kawasan Wisata Cipanas serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas 
wisatawan. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara, peneliti menyusun kerangka analisis awal 
yang mengacu pada 4 pertanyaan dasar. 

Wawancara juga dilakukan kepada pihak pengelola hotel, penginapan, dan kolam pemandian air 
panas untuk mengetahui program dan usaha pengelola agar wisatawan yang datang ingin kembali 
lagi. 

Sejauh skala pengukuran menyangkut survei digunakan terutama skala rating 4 titik yang biasanya 
dilaksanakan sebagai instrumen pengukuran dalam penelitian survei serupa dan yang dianggap 
sebagai yang tepat ketika kepuasan dan loyalitas dieksplorasi adalah (Aaker, Furnier, Brasel, 2004; 
Oliver, 1980; Uhrich, 2008). 

 

No Kelompok Posisi Jumlah 
1 Hotel, Kolam Renang/ Rendam Manajer 

Staf 
5 

2 Pengunjung Wisatawan 30 
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Table 2 Operasional Variabel 

Variabel Variabel Konsep Ukuran Pernyataan 

Brand 
Loyalty 

 Behavioral 
(Pembelian yang dilakukan 
dilakukan karena pelanggan sudah 
merasa dekat dengan merek dan 
merasa terbiasa terhadap merek.) 
Chaudhuri & Holbrook (2001:81-
94) 

Tingkat pembelian 
ulang dimasa 
depan 

Melakukan pembelian ulang 
dimasa mendatang 

Tingkat pembelian 
merek secara 
berkelanjutan 

Selalu membeli merek 
secara berkelanjutan 

 Attitudinal 
(Komitmen disposisional dan sikap 
konsumen terhadap ukuran produk 
dengan tujuan untuk menggunakan 
serta merekomendasikan merek 
melalui word of mouth secara 
positif.) Chaudhuri & Holbrook 
(2001:81-94) 

Tingkat kesediaan 
membayar lebih 
untuk 
mendapatkan 
merek 

Saya bersedia membayar 
lebih untuk mendapatkan 
merek ini 

Tingkat kesediaan 
selalu 
menggunakan 
merek 

Saya bersedia untuk 
menggunakan merek ini 

 

Analisis segmen adalah semacam teknik statistik untuk menemukan struktur (pengelompokan) dalam 
satu set kompleks data. Dalam pariwisata analisis segmen penelitian sering digunakan untuk 
mengidentifikasi segmen pasar dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pasar (Mazanec, 1984; 
Keng dan Cheng, 1999; Arimond dan Elfessi, 2001; Satish Chandra dan D. Menezes, 2001; Bloom, 
2004 ; Michael, 2007) atau untuk mengidentifikasi kelompok berdasarkan sikap penduduk (Inbakaran 
& Jackson, 2006). Segmen ini mungkin didasarkan pada berbagai variabel termasuk karakteristik 
demografi para wisatawan (seperti usia, pendapatan, jenis kelamin dan lokasi) dan karakteristik 
perjalanan (seperti panjang perjalanan, tujuan, ukuran kelompok dll) (Jafari, 2000). 

Analisis segmen diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga indikator: jumlah 
kunjungan, jumlah rekomendasi untuk wisatawan potensial lainnya dan niat untuk masa depan 
kunjungan. Sebagai analisis segmen dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok turis internal 
homogen, metode ini dapat diimplementasikan untuk mengembangkan tipologi segmen turis dan atas 
dasar ini mencapai pemahaman yang lebih baik dari struktur penduduk wisata yang lebih besar 
tergantung pada loyalitas merek tujuan para wisatawan (Anastassova, 2011). 

2.2 Metode Analisis Data 

Analis yang dilakukan adalah analisis isi (content analysis). Pada dasarnya analisis ini adalah 
prosedur atau teknik penelitian untuk menarik kesimpulan yang sahih dari data Krippendorf, 1980 dan 
Webber, 1985, dalam Moleong, 2013). Tahapannya mencakup reduksi data, coding, interpretasi, dan 
panarikan kesimpulan. Teknik validasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori 
dan sumber data. Yin (1994) menyebut triangulasi membangun validitas internal, yaitu penggunaan 
beberapa sumber yang dibandingkan satu sama lain, baik itu dalam kaitan teori, metode, atau sumber.  
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3. Pembahasan 
 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, yang 
mencakup metode pengambilan data dan metode analisis yang digunakan untuk mengelompokan 
tingkat loyalitas merek pelanggan. 

Responden penelitian ini adalah wisatawan yang memiliki karakteristik dan pengalaman yang 
berbeda. Karakteristik yang digambarkan dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, 
pekerjaan, kota asal, bersama siapa, dan tujuan ke Cipanas. 

 

 

Gambar 2 Kunjungan yang dilakukan (n=30) 

Dari hasil pengolahan data ditemukan bahwa mayoritas responden mengunjungi resort pemandian air 
panas bersama keluarganya dengan persentase sebesar 49%. Hal ini juga sejalan dengan tujuan 
berkunjung para wisatawan ke Cipanas yaitu untuk berlibur dibandingkan untuk perjalanan 
bisnis/konvensi. 

 

Gambar 3 Tujuan Berkunjung 

 
 

 
 

Gambar 4 Karakteristik responden berdasarkan frekuensi berkunjung dan Pekerjaan 

49%
44%

7% 0% 0% Keluarga

Teman

Kantor

Hanya Sendiri

Bersama Pasangan

93%

7%

Berlibur

Perjalanan bisnis/ konvensi

0% 10% 20% 30% 40%

Selalu

>5

<4

Pertama Kali

Pegawai Negeri

Pegawai Swasta

Pelajar/Mahasiswa

Wiraswasta

Ibu Rumah Tangga

Lain-lain
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Berdasarkan data pada gambar 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar wisatawan yang mengunjungi 
kawasan Wisata Cipanas merupakan karyawan swasta dengan persentase sebesar 33% dengan 
mayoritas frekuensi berkunjung kurang dari 4 kali dengan persentase sebesar 30%. Hal ini 
menunjukan bahwa sebagai pegawai yang memiliki kesibukan pada hari weekday para responden 
cukup sering memilih kawasan Cipanas sebagai tempat untuk berlibur di saat weekend. 

 
Gambar 5 Karakteristik Antara Jenis Kelamin dan Tempat yang paling sering dikunjungi 

 
Berdasarkan gambar 5 dari total 30 responden sebanyak 60% responden  dengan mayoritas berusia 
lebih dari 40 tahun menyatakan lebih sering berkunjung ke Resort 1 dibandingkan dengan hotel 
lainnya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa responden berkunjung ke Resort 1 
dikarenakan aqua medic pool yang dimilikinya 

Loyalitas digunakan dan ditafsirkan secara naif sebagai sinonim dengan pembelian berulang. Day 
(1969) berpendapat bahwa loyalitas asli adalah perilaku pembelian yang konsisten berakar pada sikap 
positif terhadap merek. Dua dimensinya (yaitu, sikap dan perilaku) konseptualisasi loyalitas 
menyarankan pertimbangan simultan loyalitas sikap (komitmen psikologis untuk merek) dan loyalitas 
perilaku (konsistensi perilaku dalam menggunakan merek). Sejumlah peneliti mengoperasionalkan 
loyalitas dari pendekatan komposit ini (Dick & Basu, 1994; Iwasaki & Havitz, 1998; Petrick, 2004; 
Pritchard, 1991). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dick & Basu (1994:99) 
menjelaskan bahwa brand loyalty terbagi dalam dua dimensi yang terdiri dari dimensi behavioral dan 
atitudinal. 

3.1 Dimensi Behavioral pada Wisatawan 
 
Behavioral brand loyalty mengacu pada frekuensi pembelian ulang. Pembelian yang dilakukan 
dilakukan karena pelanggan sudah merasa dekat dengan merek dan merasa terbiasa terhadap merek. 
Dalam leisure dan rekreasi lapangan, Backman dan Crompton (1991) mengkonsepkan lampiran 
psikologis dan konsistensi perilaku sebagai dua dimensi loyalitas. Lampiran psikologis adalah salah 
satu  respon afektif dan sikap umum terhadap merek tertentu, sedangkan konsistensi perilaku menilai 
hal-hal seperti niat pembelian kembali dan intensitas pembelian.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Resort 4

Resort 3

Resort 2

Resort 1

≤ 20 Tahun

20 – 30 Tahun

30 – 40 Tahun

≥ 40 Tahun
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Gambar 6 Karakteristik Antara niat mengunjungi kembali dan Frekuensi berkunjung 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa wisatawan yang mengunjungi resort di kawasan 
wisata Cipanas berniat untuk kembali lagi suatu saat nanti. Dari gambar 6 diketahui bahwa baik 
wisatawan yang baru pertama kali berkunjung atau pun wisatawan yang sudah sering berkunjung 
menjawab berniat untuk kembali lagi  ke resort yang mereka kunjungi. Wisatawan yang berkunjung 
menyatakan sudah cukup puas dengan resort di kawasan Cipanas karena harga yang ditawarkan sudah 
cukup sesuai dengan kualitas yang didapatkan. 

Hotel yang paling sering dikunjungi oleh responden 

Analisis mengenai hotel yang paling sering dikunjungi oleh responden dilakukan untuk mengetahui 
hotel mana saja yang mereka kunjungi dan hotel mana yang paling sering dikunjungi. Berdasarkan 
hasil analisis diketahui bahwa mayoritas pelanggan lebih sering memilih hotel dan penginapan yang 
lebih murah dibandingkan dengan Resort 1 dan Resort 2. Menurut responden mereka tidak 
memerlukan hotel yang terlalu mewah dan mahal, hal ini dikarenakan motivasi responden ke 
Kawasan Wisata Cipanas adalah untuk berendam di kolam pemandian air panas. Meskipun 
diantaranya terdapat beberapa responden yang tidak mencari wisata kolam pemandian air panas 
melainkan hanya ingin menikmati suasana dan udara pegunungan.  
 
Pilihan responden dapat dikelompokan menjadi, 67% responden menjawab paling sering 
mengunjungi Resort 1 dikarenakan keperluan bisnis, dan meeting serta menikmati kolam pemandian 
air panas dimana Resort 1 memiliki medical aqua pool yang berbeda dengan resort lainnya. Seluruh 
responden menyatakan memiliki keinginan untuk kembali berkunjung karena merasa puas dengan 
keseluruhan pelayanan dan fasilitas dari Resort 1. Pada Resort 2 diketahui sebesar 26% responden 
lebih sering menginap dikarenakan oleh kepentingan bisnis ataupun wahana water boom yang 
disediakan, karena mayoritas responden berlibur bersama dengan keluarga sehingga water boom 
menjadi sebuah daya tarik bagi keluarga yang ingin berlibur. 4% responden memilih untuk menginap 
di Resort 3 dikarenakan ingin menikmati suasana danau yang disediakan, serta 4% responden lainnya 
memilih untuk memilih menginap di Resort 4. 
 
Data  Resort 1, Resort 2, dan Resort 3 menunjukkan, kunjungan bisnis di waktu weekday 
mendominasi pada tahun 2012. Dapat ditafsirkan bahwa pengunjung bisnis dianggap sebagai  
pengunjung bernilai paling tinggi dalam perencanaan pemasaran hotel. Hal ini menjadi kelebihan 
hotel-hotel besar tersebut, karena hotel-hotel kecil tidak bisa menyiasati kebijakan pemasaran seperti 
itu, karena keterbatasan fasilitas hotel. Walau demikian, Tirtagangga  merinci  lebih jauh  bahwa 
pengunjung bisnis ditargetkan untuk mengisi weekday, sedangkan pengunjung liburan (leisure) 
menjadi target di waktu weekend atau liburan. (Hardipto & Sagala, ). Loyalitas merek adalah tingkat 
dimana konsumen terus membeli merek yang sama dalam kategori produk atau layanan. Loyalitas 
merek mendefinisikan konsumen bersedia untuk membayar harga tinggi untuk suatu merek dan 
mengarahkan orang-orang di sekitarnya untuk membeli produk (Glidden, 2002). 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tidak

Ragu-ragu

Sepertinya akan

Pasti

1

<4

>5

Selalu/Rutin



` 

11 
 

 
 
Frekuensi Kunjungan Wisatawan ke Hotel 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa frekuensi mayoritas responden yang 
berkunjung di Kawasan Wisata Cipanas masih masih kurang dari 4 kali kunjungan dengan 
peresentase sebesar 30%. Dari hasil wawancara peneliti terhadap responden diketahui bahwa 
mayoritas wisatawan terkadang berkunjung ke destinasi lain di daerah Garut. Berdasarkan lama 
menginap pada hotel di Kawasan Wisata Cipanas diketahui mayoritas responden tidak lebih dari 2 
hari. Jika suatu poroduk atau jasa dapat memenuhi keinginan maka produk mencapai tingkat yang 
dapat memberi kepuasan, dan tingkat ini mendorong konsumen untuk menggunakan merek yang sama 
lagi dan lagi (Ramiz & Qasim, 2014). 

3.2  Dimensi Atitudinal pada Wisatawan 
 
Attitudinal brand loyalty mengacu pada komitmen disposisional dan sikap konsumen terhadap ukuran 
produk dengan tujuan untuk menggunakan serta merekomendasikan merek melalui word of mouth 
secara positif. 

 

 
Gambar 7. Karakteristik Berniat membayar lebih dan merekomendasikan kepada orang 

lain 
 

Sensitivitas terhadap Kenaikan Harga Hotel dan Penginapan 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa wisatawan akan bereaksi terhadap perubahan harga yang 
dilakukan oleh pihak hotel. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 40% responden 
menyatakan akan tetap berkunjung ke hotel yang sama meskipun harga hotel mengalami kenaikan, 
tetapi dengan syarat bahwa kualitas hotel yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
wisatawan. Dua puluh persen (20%) responden menyatakan yakin akan tetap berkunjung ke hotel di 
Kawasan Wisata Cipanas dikarenakan mayoritas responden yang menginap tidak membayar biaya 
penginapan dari uang pribadinya melainkan dibayarkan oleh kantornya. Berdasarkan hasil wawancara 
semua responden menunjukan bahwa jika kualitas yang ditawarkan dinilai sesuai dengan kualitas 
yang diharapkan maka mereka akan berkunjung.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Kandampully dan Suhartono (2000) bahwa hanya ada sedikit cara 
untuk membedakan satu hotel dengan hotel lainnya. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi 
suatu hotel untuk meningkatkan kemampuan kompetitifnya, yaitu kualitas daripada harga sebagai 
kunci kemapuan hotel untuk membedakan dirinya dari para pesaing dan untuk mendapatkan loyalitas 
merek. Beberapa penelitian menunjukan bahwa pelanggan yang loyal kurang sensitif terhadap 
perubahan harga dan pengorbanan untuk mengejar konsumen baru akan berkurang, sementara 
keuntungan perusahaan akan terrpengaruh secara positif sejalan dengan tingkat loyalitas konsumen.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tidak

Hanya akan cerita mengenai
pengalaman

Sejauh ini mungkin iya

Ya, pasti akan merekomendasikan

Sepertinya tidak

Ragu-ragu

Sejauh ini iya, jika sesuai

Ya, pasti



` 

12 
 

Brand loyalty dapat meningkatkan arus kas dan profitabilitas, seorang konsumen setia sering 
menerima untuk membayar harga premium untuk merek favorit mereka, mudah dirangsang untuk 
situasi penggunaan baru, dan cenderung intensif dan ekstensif untuk pengeluran mereka pada merek. 

Merekomendasikan Hotel 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa wisatawan akan merekomendasikan hotel yang telah mereka 
kunjungi kepada kerabatnya. Namun, mayoritas responden tidak sepenuhnya merekomendasikan hotel 
yang mereka tempati, melainkan lebih bercerita mengenai pengalaman mereka selama liburan yaitu 
sebesar 50% responden. Untuk responden yang melakukan kegiatan rekomendasi secara personal 
dengan wisatawan potensial diketahui sebesar 27% beberapa cara yang digunakan adalah dengan 
menceritakan kelebihan pada destinasi yang akan dikunjungi atau dengan secara langsung mengajak 
kerabatnya untuk ikut berkunjung. Selain itu beberapa responden menjawab berencana untuk 
melakukan rekomendasi serta mengajak kerabatnya untuk datang ke hotel yang berada di Kawasan 
Wisata Cipanas, dan 18% responden menjawab sepertinya tidak akan melakukan rekomendasi kepada 
kerabatnya, hal ini dikarenakan responden merasa masih ada kekurangan pada hotel yang dikunjungi. 

Dick and Basu (1994) memiliki pandangan bahwa loyalitas merek menciptakan komunikasi positif 
WOM (word of mouth). Temuan tersebut menarik bagi strategi pemasar dan pembuat strategi untuk 
membangun dan menahan loyalitas pelanggan yang kuat. Pengeluaran komunikasi pemasaran juga 
berkurang karena pelanggan setia sudah percaya diri dalam keputusan pembelian dan memproses 
informasi secara cepat, instrumen seperti promosi penjualan dan iklan menjadi kurang intensif 
dibandingkan dengan merek yang memiliki tingkat loyalitas yang rendah. Loyalitas juga 
meningkatkan proses untuk menarik pelanggan baru. Pelanggan yang puas dan loyal cenderung 
memberikan memaparkan merek dan memberikan jaminan kepada pelanggan baru melalui 
komunikasi “mouth to mouth”. Disisi lain, pelanggan potensial memilikki evaluasi yang lebih baik 
pada merek jika merek yang dipersepsikan memiliki basis pelanggan setia. 

Segment Analysis 

Segmen analisis berdasarkan 4 point pertanyaan menghasilkan 4 segmen pada sampel: segmen 1 
merupakan wisatawan dengan tingkat loyalitas yang tinggi, yaitu merupakan responden yang selalu 
atau rutin berkunjung ke hotel,  menyatakan tetap akan berkunjung meskipun biaya hotel mengalami 
kenaikan, telah melakukan rekomendasi kepada orang-orang disekitarnya, dan untuk wisatawan ini 
tentu akan kembali berkunjung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebesar 42% responden 
segmen 1 berada di Resort 1, sedangkan di hotel lainnya tidak ditemukan responden yang memiliki 
tingkat loyalitas sebesar di Resort 1. 

Segmen 2 merupakan wisatawan dengan tingkat loyalitas menengah dimana mereka merupakan 
wisatawan yang telah berkunjung lebih dari 5 kali,  berniat untuk tetap berkunjung jika harga hotel 
mengalami kenaikan dengan syarat kualitas hotel ditingkatkan atau disesuaikan dengan harga  yang 
diberikan, berencana untuk merekomendasikan, dan mayoritas dari mereka berencana untuk 
merekomendasikan hotel yang dikunjungi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 14% responden 
segmen 2 berada di Resort 1, dan 14% di Resort 2.  

Segmen 3 merupakan wisatawan dengan potensi untuk berkembang yaitu mereka yaitu mereka yang 
jumlah kunjungannya masih kurang dari 4 kali, masih mempertimbangkan untuk berkunjung kembali, 
masih ragu untuk berkunjung jika harga hotel mengalami kenaikan, dan telah bercerita mengenai 
pengalamannya di hotel Kawasan Wisata Cipanas. Pada Resort 1 ditemukan responden segmen 3 
sebesar 28%, pada Resort 2 sebesar 7%, dan Resort 3 sebesar 7%, 

Segmen ke 4 merupakan pengunjung yang baru pertama kali berkunjung di hotel kawasan Wisata 
Cipanas. Pada Resort 1 ditemukan 14% dan pada Resort 2 sebesar 14%. pada penelitian ini responden 
yang termasuk ke dalam kelompok segmen 4 bukan merupakan objek penelitian dan analis 
dikarenakan mereka tidak cocok dengan konsep loyalitas. 
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3.3 Brand Loyalty Based Consumer Typology 

Sebuah strategi merek yang sukses harus didasarkan pada menciptakan loyalitas merek. Untuk 
mencapai tujuan ini, konsumen harus diklasifikasikan secara loyalitas dan kemudian bauran 
pemasaran harus dibentuk berdasarkan klasifikasi yang dibuat. Pendekatan pertama, 
mempertimbangkan mengklasifikasi loyalitas konsumen adalah George H. Brown dalam Kotler 
(2002), berdasarkan siapa yang membeli dapat dibagi menjadi empat kelompok: hard-core loyals 
(selalu membeli merek yang sama), split loyals (setia kepada dua atau tiga merek), shifting loyals 
(setia kepada satu merek pergeseran untuk jangka waktu, tetapi dengan mudah berpindah dari satu 
merek ke yang lain, karena keuntungan tertentu yang ditawarkan oleh merek baru), dan switcher 
(tidak menunjukkan loyalitas pada merek apapun , beralih merek dengan hampir semua situasi 
pembelian). Setiap pasar terdiri dari nomor yang berbeda dari empat jenis pembeli. Sebagai contoh, 
pasar merek-setia memiliki persentase yang tinggi dari hard-core loyals. Di pasar tersebut, memasuki 
atau meningkatkan pangsa pasar merupakan tugas yang sangat sulit. Namun, loyalitas merek harus 
hati-hati ditafsirkan mungkin sebenarnya mencerminkan sebagai kebiasaan, ketidakpedulian, harga 
rendah, biaya perpindahan yang tinggi, atau non-ketersediaan merek lain. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa wisatawan pada hotel di Kawasan Wisata Cipanas 
dapat digolongkan ke dalam group shifting loyal dimana responden terkadang berpindah ke hotel 
lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian responden berkunjung ke hotel berdasarkan pemilihan dari 
kantor tempat mereka bekerja, selain itu respon melakukan perpindahan ke hotel lainnya berdasarkan 
pertimbangan dari apa yang mereka inginkan, seperti jika menginginkan aqua medical pool maka 
responden akan memilih ke hotel tirtagangga, atau jika ingin menikmati water boom maka mereka 
akan memilih hotel sabda alam. 

Pendekatan kedua adalah bahwa dari David A. Aaker (Aaker, 1991) yang melihat lima tingkat 
loyalitas merek dan kelompok pelanggan: 

1. Brand switcher (berpindah-pindah), tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli yang 
sama sekali tidak tertarik kepada merek apapun.  
 

2. Habitual Buyer (pembelian yang bersifat kebiasaan), tingkat kedua adalah pembeli yang puas 
maupun yang tidak puas akan produk tetapi tidak memiliki alasan atau dimensi ketikpuasan 
yang cukup untuk mendorong perpindahan merek, tingkat ini sangat rentan terhadap 
kompetitor yang dapat menciptakan persepsi manfaat yang lebih sehingga mendorong untuk 
berpindah merek. 
 

3. Satisfied Buyer (pembelian yang puas dengan biaya peralihan), tingkat ketiga juga berisi 
orang-orang yang puas, namun mereka memikul biaya peralihan, biaya dalam waktu, uang 
atau kinerja berkenaan dengan tindakan beralih merek.  
 

4. Likes The Brand (pembeli yang menyukai merek); pada tingkat keempat, terdapat pembeli 
yang sungguh-sungguh menyukai merek. Rasa suka pembeli dilandaskan pada suatu asosiasi 
seperti symbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakan, atau kesan kualitas yang tinggi. 
 

5. Commited Buyer (pembeli yang berkomitmen), tingkat teratas adalah pelanggan yang setia. 
Mereka mempunyai suatu kebanggaan dalam menemukan atau menggunakan suatu merek. 
Merek tersebut sangat penting bagi mereka, baik dari fungsinya maupun sebagai suatu 
persepsi mengenai siapa mereka sebenarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui mayoritas responden merasa puas dengan fasilitas yang 
ditawarkan oleh hotel, meskipun menyatakan masih adanya kekurangan di beberapa hal seperti 
kebersihan dan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara tidak ditemukan adanya indikasi responden 
menyatakan kualitas yang tinggi akan merek, atau rangkaian pengalaman dalam menggunakan. 
Pemilihan responden lebih didasarkan pada fasilitas yang ditawarkan oleh suatu destinasi. Dari hasil 
tersebut peniliti dapat menggolongkan wisatawan termasuk kedalam level satisfied buyer. 
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Mengingat tingkat keterlibatan dan bahwa perbedaan yang dirasakan antara merek, Kotler (2002) 
mengidentifikasi empat jenis konsumen: 

a) Complex loyals,  pertama melakukan penelitian, kemudian mengembangkan keyakinan dan 
sikap tentang merek, dan akhirnya membuat pilihan yang bijaksana. pada konsumen ini 
pemasar harus mendidik konsumen tentang atribut ini merek, membedakan dan menjelaskan 
fitur merek, dan memotivasi orang-orang penjualan untuk mempengaruhi pilihan merek. 
 

b) Dissonance loyals, berbelanja dan membeli/memilih cukup cepat, karena mereka dapat 
mempertimbangkan merek yang paling dalam kisaran harga yang diberikan harus sama, 
meskipun mahal dan merupakan ekspresif diri. Se telah membeli, mereka mengalami 
disonansi menyadari dan menggelisahkan fitur tertentu atau mendengar hal-hal baik tentang 
merek lain, tapi mencari informasi yang mendukung pilihan mereka. Dalam kasus ini 
konsumen, pemasar harus menyediakan evaluasi yang membantu mereka merasa nyaman 
dengan pilihan merek mereka. 

 
c) Habitual loyals, membuat keputusan berdasarkan merek yang paling akrab. Mereka terus 

membeli merek yang sama dari kebiasaan karena mereka penerima pasif dari informasi yang 
disampaikan oleh iklan. Dalam kasus ini, pemasar harus mencoba untuk mendominasi ruang 
rak, menjaga stok di rak, dan sering menjalankan iklan sebagai pengingat. 

 
d) Variety-seekers, beralih merek demi keinginan keberagaman merek dari pada ketidakpuasan 

terhadap satu merek. Konsumen ini memiliki beberapa keyakinan tentang merek, memilih 
merek dengan sedikit evaluasi, dan mereka sebagian besar mengevaluasi selama konsumsi. 
Dalam kasus pembeli seperti ini, pemasar dapat menawarkan harga yang lebih rendah, kupon, 
sampel gratis, dan lain-lain, tetapi harus terus-menerus mencoba untuk mengkonfigurasi 
ulang fitur merek sehingga dapat menawarkan sesuatu yang baru. 
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Gambar 8. Involvement/ perceived differences based loyalty types 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap responden, mayoritas wisatwan di resort kawasan 
wisata Cipanas berdasarkan tingkat keterlibatan dan bahwa perbedaan yang dirasakan antara merek 
termasuk ke dalam jenis pelanggan habitual loyals. Wisatawan di resort kawasan Cipanas lebih 
memilih resort berdasarkan familiritasanya terhadap merek, dimana mereka tidak terlalu merasakan 
perbedaan kualitas dan layanan melainkan karena sudah terbiasa dengan tempat tersebut. 

Loyalitas merek juga telah dikonseptualisasikan sebagai interaksi sikap dan perilaku. Dick dan Basu 
(Dick dan Basu, 1994) berpendapat bahwa loyalitas ditentukan oleh kekuatan hubungan antara sikap 
relatif (relative attitude) dan pembelian berulang. Atas dasar hubungan attitude-behavior, mereka 
mengusulkan empat jenis loyalitas merek. "Spurious loyalty" dan "no loyalty" kategori terjadi dalam 
relative attitude yang rendah yang mungkin menjadi indikasi ketidakmampuan untuk berkomunikasi 
mengenai keuntungan pembeda, atau mungkin karena dinamika pasar tertentu, di mana merek yang 
saling bersaing dipandang mirip, dan mungkin sulit untuk membuat relative attitude yang tinggi. 
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Gambar 9. Attitude/behavior based loyalty types 

Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas responden memiliki repeat patronage yang cukup 
tinggi namun memiliki sikap terhadap merek yang rendah. Oleh karena itu maka loyalitas responden 
di resort kawasan wisata Cipanas dapat dikategorikan ke dalam jenis pelanggan spurious loyalty.  

4. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tingkat loyalitas merek pelanggan terhadap 
hotel-hotel yang berada di Kawasan Wisata Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. 
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu wisatawan di Kawasan Wisata Cipanas mayoritas 
adalah wisatawan yang bekerja sebagai pegawai yang berkunjung ke resort di Cipanas dengan tujuan 
untuk berlibur bersama keluarga dengan harapan mendapatkan manfaat dari air panas. Hal ini dapat 
digunakan sebagai acuan oleh resort yang berada di Cipanas untuk menentukan target konsumen yang 
paling potensial dan strategi pemasaran yang digunakan untuk memaksimalkan tujuan pemasaran. 

Sebuah strategi merek yang sukses harus didasarkan pada menciptakan loyalitas merek. Untuk 
mencapai tujuan ini, konsumen harus diklasifikasikan secara loyalitas dan kemudian bauran 
pemasaran harus dibentuk berdasarkan klasifikasi yang dibuat. Dari hasil data, dapat diketahui 
berdasarkan segmen analisis terdapat bermacam-macam level loyalitas, segmen 1 merupakan 
wisatawan dengan tingkat loyalitas yang tinggi, segmen ke 2 merupakan wisatawan dengan tingkat 
loyalitas menengah, segmen ke 3 merupakan wisatawan potensial yang dapat dijadikan wisatawan 
yang loyal, dan segmen pemula yang merupakan wisatawan yang belum atau tidak memiliki loyalitas. 
Dari hasil analisis, diketahui responden merupakan wisatawan yang termasuk kedalam segmen ke dua 
dengan loyalitas yang menengah dikarenakan memiliki dimensi behavioral loyalty yang tinggi dan 
attitudinal loyalty yang rendah. Dari hasil penelitian menunjukan masih terdapat keluhan mengenai 
kekurangan pada service quality dan perceived quality yang berasal dari segmen kedua dan ketiga 
pada pengelompokan pelanggan. 

Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa mayoritas wisatawan yang berkunjung ke Cipanas akan 
kembali ke resort di Cipanas baik selalu berkunjung secara rutin ataupun wisatawan yang masih 
kurang dari empat kali kunjungan dan masih berniat akan berkunjung kembali. Dapat disimpulkan 
bahwa behavioral loyalty dapat ditemukan pada wisatawan yang berkunjung ke resort di Cipanas 
dengan tingkat yang cukup tinggi. Dengan banyaknya wisatawan yang kembali ke resort merupakan 
sebuah peluang untuk mengembangkan brand loyalty wisatawan pada resort salah satunya dengan 
menciptakan kepuasan, meningkatkan kepercayaan terhadap merek, meningkatkan kualitas pelayanan, 
dan menambahkan nilai tambah agar sikap pelanggan terhadap merek pun menjadi positif.   

Wisatawan yang berkunjung ke resort di Cipanas masih ragu untuk berkunjung ke resort yang sama 
jika resort mengalami kenaikan harga, kecuali resort tersebut menawarkan hal yang lebih dari 
sebelumnya atau sesuai dengan perceived quality, perceived value, dan perceived service yang 
terdapat pada konsumen. Keinginan wisatawan untuk merekomendasikan resort Cipanas diketahui 
cukup rendah karena wisatawan hanya akan menceritakan keseluruhan kegiatannya selama liburan 
dibandingkan merekomendasi suatu destinasi secara spesifik. Dengan rendahnya tingkat ketahanan 
wisatawan terhadap perubahan harga dan tingkat merekomendasikan resort dapat disimpulkan bahwa 
resort di Cipanas belum bisa menciptakan attitudinal loyalty secara maksimal pada wisatawan yang 
berkunjung. Dalam literatur turisme, Chen dan Gursoy (2001) sangat mengkritisi pendekatan 
behavioral dan berpendapat bahwa pendekatan attitudinal lebih tepat untuk mempelajari loyalitas 
wisatawan, karena wisatawan bisa setia pada destinasi bahkan ketika mereka tidak mengunjunginya. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan mayoritas wisatawan yang berkunjung ke resort 
yang berada di kawasan wisata Cipanas memiliki dimensi loyalitas behavioral loyalty yang tinggi dan 
dimensi attitudinal loyalty yang masih rendah. Suatu hotel seharusnya meningkatkan kemampuan 
kompetitifnya, yaitu meningkatkan kualitas dari pada harga sebagai kunci kemapuan hotel untuk 
membedakan dirinya dari para pesaing dan untuk mendapatkan loyalitas merek. Sebuah tingkat tinggi 
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loyalitas diantara pelanggan memberikan serangkaian keunggulan kompetitif tertentu bagi 
perusahaan, loyalitas memiliki efek positif yang kuat ke dalam dua arah, yaitu mengurangi biaya 
pemasaran dan meningkatkan pendapatan merek. 
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	Abstract
	Tourism development in Garut should be seriously considered due to the size of the sector's contribution to the regional GDP which came second after the agricultural sector. One of the tourism areas in Garut which is still close to the city center is Cipanas. Cipanas is the most visited tourism area in Garut, both by domestic and foreign tourists. Correspondingly, there are 36 hotels available within 238 hectares of Cipanas tourisms area. Nonetheless, there are little differences in terms of products and services that are provided by the hotels in Cipanas area. Therefore, the existing hotels should create uniqueness that would set them apart from the other hotel rivalries. The uniqueness can be in form of quality of service, which is more important than low price. The uniqueness can serve as an opportunity and a critical ability to distinguish a hotel from its competitors and can reward a hotel with brand loyalty from its customers. This paper aims to evaluate the extent of brand loyalty of their customers by measuring the customers’ satisfaction toward the service and price of a hotel in Cipanas tourism area. The method used is qualitative research study. Data were analyzed using qualitative methods of analysis and triangulation of various answers from 30 tourists who visited the resorts in Cipanas. Results of the analysis showed that the majority of tourists visiting the resort in Cipanas has high behavioral loyalty but low attitudinal dimensions This article shows that the customers still found the service quality of most hotel as low. Thus, perceived quality can significantly increase the level customer brand loyalty.
	Upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Garut cukup beralasan mengingat besarnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah yang menduduki posisi kedua setelah sektor pertanian yang selama ini masih menjadi penyumbang terbesar. Salah satu kawasan wisata yang masih dekat dengan pusat kegiatan Kabupaten Garut adalah Kawasan Wisata Cipanas. Kawasan wisata Cipanas merupakan Kawasan Wisata di Kabupaten Garut yang paling banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Diantara banyaknya hotel yang tersedia untuk melayani para pengunjung, hanya ada sedikit perbedaan dari sisi produk ataupun pelayanan di antara hotel-hotel tersebut. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi organisasi hotel untuk menciptakan keunikan dari persaingan-persaingan yang ada. Dengan demikian, kualitas layanan lebih penting daripada harga sebagai peluang dan kemampuan penting sebuah hotel untuk membedakan dirinya dari para pesaingnya dan sebagai usaha untuk mendapatkan loyalitas merek dari para pelanggan. Sejauh mana tingkat loyalitas merek pelanggan terhadap hotel-hotel dan layanan yang berada di Kawasan Wisata Cipanas akan dibahas di dalam tulisan ini. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Data dianalisis dengan metode analisi kualitatif dan triangulasi atas berbagai jawaban dari 30 wisatawan yang berkunjung ke resort di Kawasan Wisata Cipanas dan didukung dengan tinajuan pustaka dari berbagai dokumen. Hasil analisis menunjukan bahwa mayoritas wisatawan yang berkunjung ke resort yang berada di kawasan wisata Cipanas memiliki dimensi loyalitas behavioral loyalty yang tinggi dan dimensi attitudinal loyalty yang masih rendah. Artikel ini menunjukan bahwa masih terdapat keluhan mengenai kekurangan pada service quality dan perceived quality yang dapat perusahaan tingkatkan untuk menciptakan tingkat loyalitas merek pelanggan yang lebih tinggi.
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