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        Abstract—Pariwisata erat kaitannya dengan makanan. 

Makan merupakan salah satu kegiatan yang penting selama 

beriwisata. Makan merupakan bagian dari perjalanan 

menuju tempat tujuan. Saat ini ditemui fasilitas tempat 

makan untuk wisatawan ketika dalam perjalanan. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor 

wisatawan dalam memilih tempat makan ketika berada di 

bandara. Metode yang digunakan yaitu Eksploratori Faktor 

Analisis (EFA) dengan menyebarkan kuesioner kepada 200 

responden secara online dan di analisis menggunakan 

analisis faktor. penelitian ini ditemukan 8 faktor perilaku 

wisatawan dalam memilih tempat makan yaitu; lingkungan 

fisik, promosi dan pembayaran, sosial, informasi pelayanan 

dan pembayaran, jenis makanan, budaya kuliner, kondisi 

tempat makan, serta pengetahuan makanan. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya 

keterkaitan antara perilaku wisatawan dengan pemilihan 

tempat makan di bandara. 

 
Keywords—Tempat Makan, Bandara, Perilaku 

Wisatawan, Analisis Faktor 

 
I. LATAR BELAKANG  

Pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan secara 
perorangan, grup, serta kelompok dari suatu tempat 
menuju tempat lainnya. Tujuan pariwisata beragam mulai 
dari bisnis, liburan, pekerjaan, mengunjungi saudara dan 
pendidikan. Pariwisata dilakukan saat musim dan 
kegiatan tertentu. Saat ini perjalanan pariwisata 
merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat umum, 
pelaku pariwisata mulai dari usia muda hingga lanjut 
usia. Seseorang banyak menyempatkan diri untuk 
melakukan perjalanan baik keluar kota maupun luar 
negeri untuk mengisi waktu luang. Perjalanan wisata atau 
yang sering dikatakan sebagai traveling saat ini sangat 
mudah dilakukan karena teknologi internet memudahkan 
seseorang untuk mencari informasi terkait perjalanan 
wisata yang akan dituju, mulai dari informasi tujuan 
wisata, akomodasi, tempat wisata dan tempat makan di 
perjalanan hingga tempat wisata. Terdapat faktor penarik 
dan pendorong yang memotivasi wisatawan untuk 
melakukan perjalanan wisata. 
 
Perjalanan menuju tempat wisata dapat dilakukan 

menggunakan beberapa mode transportasi yaitu darat, 

laut, dan udara. Pada saat ini salah satu mode transportasi 

yang digunakan oleh masyarakat untuk bepergian secara 

cepat baik bepergian domestik (dalam negeri) maupun 

internasional (luar negeri) adalah dengan transportasi 

udara menggunakan pesawat. Bandara adalah fasilitas 

untuk seseorang yang akan bepergian menggunakan 

pesawat terbang. Bandara melibatkan beberapa kegiatan 

yaitu keberangkatan, kedatangan, transit dan transfer. 

Bandara juga memiliki beberapa fasilitas antara lain, 

ruang check-in, ruang tunggu, serta restoran. Liao dan 

Lin dalam penelitiannya yang berjudul Study on Food 

Selection and Satisfaction of Passengers and Airport 

Staffs in Taoyuan Internasional Airport mengatakan 

bandara adalah tujuan pertama bagi para wisatawan di 

banyak negara, sehingga mempengaruhi kesan pertama 

yang dirasakan wisatawan yang datang ke negara 

tersebut. 
 

Tempat makan atau restoran yang berada di bandara 
menjadi area yang sering dikunjungi oleh pengguna 
bandara ketika menunggu penerbangan. Menurut Liao 
dan Lin fasilitas dan ruangan yang tersedia dalam 
bandara cukup banyak, salah satu fasilitas yang paling 
banyak dan sering dikunjungi yaitu ruang tunggu dan 
tempat makan atau restoran. Kegiatan yang dilakukan 
wisatawan di bandara untuk menunggu penerbangan atau 
ketika sampai di bandara salah satunya untuk makan. 
Tempat makan di bandara merupakan fasilitas yang 
digunakan oleh pengguna bandara mulai dari wisatawan 
yang bepergian seorang diri, bersama kelompok hingga 
pengantar wisatawan. Waktu yang dimiliki oleh 
wisatawan berbeda-beda, mulai dari wisatawan yang 
menunggu karena delay hingga wisatawan yang terburu-
buru. Jenis tempat makan yang berada di bandara 
beragam, mulai dari makan ringan hingga makanan berat. 
 

Sudah banyak penelitian terkait perilaku wisatawan, 
preferensi wisatawan dalam memilih tempat makan 
dalam berwisata, namun belum ada penelitian khusus 
terkait perilaku wisatawan untuk memilih tempat makan 
ketika berada di bandara. Berdasarkan hal tersebut 
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penelitian ini dilakukan untuk menemukan faktor yang 
mempengaruhi perilaku wisatawan untuk memilih tempat 
makan ketika berada di bandara. 

 

II. KAJIAN TEORI 

         
        Penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah 
Study on Food Selection and Satisfaction of Passengers 
and Airport Staffs in Taoyuan International Airport, 
Faktor-Faktor yang Dilihat oleh Pengguna Dalam 
Memilih Restoran untuk Makan di Bandar Baru Bangi, 
Factors Effecting the Customers Selection of Restaurants 
in Pakistan. Penelitian berjudul Study on Food Selection 
and Satisfaction of Passengers and Airport Staffs in 
Taoyuan International Airport diteliti oleh Liao dan Lin, 
membahas terkait pemilihan makanan dan kenyamanan 
pengunjung dan staf bandara. Hasil penelitian Liao dan  
Lin menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan makan dan kenyamanan di 
bandara antara lain; waktu yang dimiliki oleh wisatawan, 
wisatawan yang melakukan perjalanan seorang diri, 
kepuasan makanan, serta pemilihan preferensi makanan. 
 

Penelitian berjudul Faktor-Faktor yang Dilihat oleh 
Pengguna Dalam Memilih Restoran untuk Makan di 
Bandar Baru Bangi yang dilakukan oleh Alam dan  
Nagarathanam membahas terkait faktor yang 
mempengaruhi pengunjung dalam memilih restoran. 
Hasil penelitian Alam dan Nagarathanam menunjukkan 
bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan restoran, 
antara lain; kebersihan bangunan, cita rasa makanan, 
harga yang murah, serta terdapat banyak pilihan 
minuman. Selanjutnya, penelitian Azim dkk., berjudul 
Factors Effecting the Customers Selection of Restaurants 
in Pakistan membahas terkait faktor yang mempengaruhi 
pengunjung memilih restoran. Hasil penelitian Azim 
dkk., menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 
pemilihan restoran antara lain; kualitas dan rasa 
makanan, kebersihan, lingkungan fisik, kerjasama staf, 
lingkungan yang cocok untuk pertemuan keluarga. Fokus 
Penelitian terdahulu pada pemilihan makanan dan 
pemilihan tempat makan, namun belum secara khusus 
membahas tentang penelitian pada wisatawan serta 
pemilihan tempat makan di bandara. 

Perilaku wisatawan dipengaruhi oleh empat aspek, 
antara lain pengalaman, kondisi biologis, psikologis dan 
lingkungan. Pengalaman adalah pengamatan yang 
merupakan kombinasi pengelihatan, penciuman, 

pendengaran serta pengalaman masa lalu (Notoatmojo 

dalam Saparwati, 2012). Aspek pengalaman dipengaruhi 

oleh memori, pengamatan pada kejadian masa lalu. Dalam  
perjalanan wisata pengalaman makan dapat 
mempengaruhi perilaku wisatawan dalam mengambil 
keputusan untuk memilih tempat makan di bandara. 
Menurut Ciani (2010), pengalaman makan atau dining 
experience itu meliputi penilaian pengunjung terhadap 
pengalaman secara keseluruhan, mulai dengan kualitas 
makanan dan minuman, pelayanan, hingga atmosfir kafe 
tersebut. (Ryn dalam Ciani,2010) mengungkapkan bahwa 
pemilihan restoran oleh pengunjung bukan hanya didasari 
oleh jenis makanan dan harga, tetapi juga oleh pelayanan 
dan atmosfir restoran yang dianggap menarik bagi 
pengunjung. 
 
Kondisi biologis wisatawan mempengaruhi keputusan 
wisatawan untuk memilih tempat makan dalam 
perjalanan. Rasa lapar atau haus, dan kondisi kesehatan 
dari wisatawan salah satu aspek yang mempengaruhi 
pemilihan tempat makan di bandara, seperti yang 

diungkapkan oleh Guyton dan Hall, 2006 bahwa 
mekanisme rasa lapar dan nafsu makan adalah suatu 
sistem regulator otomatis yang penting dalam usaha 
tubuh untuk mencukupi kebutuhan nutrisi intrinsiknya. 
Nafsu makan dan rasa lapar muncul sebagai akibat 
perangsangan beberapa area di hipotalamus yang 
menimbulkan rasa lapar dan keinginan untuk mencari dan 
mendapatkan makanan (Guyton dan Hall, 2006). 
 

Psikologi wisatawan memiliki peran dalam pemilihan 
tempat makan di bandara. Dalam hal ini, terdapat faktor 
persepsi, kognitif, emosi, serta motivasi. Wisatawan yang 
berada di bandara memililiki kebutuhan, kepentingan, 
dan motivasi perjalanan yang berbeda. Seperti yang 
dijelaskan oleh Rangkuti (2009) seseorang memiliki 
banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Neisser dalam 
Solso (2008:10) menunjukkan dengan tepat istilah 
kognitif mengacu pada seluruh proses dimana input 
sensorik diubah, dikurangi, dimaknai, disimpan, diambil 
kembali dan digunakan. Wisatawan yang berada di 
bandara akan mempertimbangkan suatu tempat makan di 
bandara sesuai dengan aspek kognitif yang dimiliki oleh 
wisatawan ataupun kelompok wisatawan. 
 

Keputusan pemilihan tempat makan dipengaruhi oleh 
pengenalan kebutuhan wisatawan saat di bandara, 
selanjutnya wisatawan akan melakukan pencarian 
alternatif informasi. Wisatawan akan mempertimbangkan 
pengalaman dan pengetahuannya terhadap suatu tempat 
makan di bandara. Rangkuti (2009), menjelaskan 
bagaimana seseorang yang termotivasi bertindak akan 
dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. 
Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang  
individu untuk memilih, mengorganisasi, dan 
menginterpretasi masukan-masukan informasi guna 
menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti 
(Rangkuti,2009:105). Sugihartono, dkk (2007: 8) 
mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak 
dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk 
menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat 
indera manusia. Informasi dan pengetahuan terhadap 
suatu tempat makan akan mempengaruhi persepsi 
wisatawan terhadap suatu tempat makan di bandara. 
 

Oatley dan Jonson (1987) menjelaskan emosi 
merupakan sarana komunikasi dengan sekelompok sinyal 
yang menggambarkan keadaan seseorang. Dalam 
pengambilan keputusan terhadap pemilihan tempat 
makan di bandara, wisatawan akan melakukan penilaian 
terhadap berbagai macam informasi yang didapatkan. 
Emosi wisatawan saat berada di bandara akan 
berpengaruh kedalam keputusan memilih jenis makanan 
hingga tempat makan. 
 

Lingkungan fisik adalah salah satu unsur dalam suatu 

organisasi yang dapat memberikan sehingga rasa nyaman, 

tentram. Menurut Bitner (1992) terdiri dari tiga dimensi 

servicescape, yaitu; Ambient Conditions (kondisi 

lingkungan), lingkungan tempat makan di bandara seperti 

suhu, pencahayaan, musik, warna, bau, dan gangguan suara 

akan mempengaruhi kenyamanan wisatawan saat berada di 

tempat makan. Spatial Layout and Functionality (tata ruang 

dan fungsi), tata ruang mulai dari penataan meja hingga 

fasilitas penunjang di tempat makan akan menjadi 

pertimbangan wisatawan dalam memilih suatu tempat 

makan. Signs, symbols, and artifacts (tanda, simbol, dan 

artefak), logo,menu dan petunjuk dalam tempat makan yang 

mudah dipahami oleh wisatawan 
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adalah salah satu pertimbangan wisatawan dalam 
memilih tempat makan. 
 

Selain lingkungan fisik, terdapat juga lingkungan 
sosial yang dapat mempengaruhi perilaku wisatawan 
dalam memilih tempat makan. Lingkungan Sosial 
menurut Stroz (1987: 76) meliputi semua kondisi-kondisi 
dalam dunia yang dalam cara-cara tertentu 
mempengaruhi tingkahlaku seseorang, termasuk 
pertumbuhan dan perkembangan atau life processe, yang 
dapat pula dipandang sebagai penyiapan lingkungan (to 
provide environment) bagi generasi yang lain. Menurut 
Dalyono (1997: 246) lingkungan sosial terdiri dari; teman 
bergaul, lingkungan tetangga, serta aktivitas dalam 
masyarakat. Dalam hal ini, lingkungan sosial juga bisa 
mempengaruhi proses pemilihan tempat makan. 
Wisatawan yang melakukan perjalanan bersama 
kelompok akan mempertimbangkan kesepakatan teman 
perjalanan dalam memilih tempat makan. 

 

III. METODE 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
bagaimana perilaku wisatawan dalam memilih tempat 

makan di bandara. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan pendekatan EFA (Exploratory Factor  
Analysis). Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan data sekunder yaitu; kajian pustaka, 

literatur terkait dengan pemilihan makan, perilaku 

makan, pemilihan tempat makan, serta perilaku 

wisatawan, dan tata primer didapatkan melalui kuesioner 

yang selanjutnya dianalisis melalui analisis faktor. 

 

Perancangan kuesioner dilakukan secara bertahap, yaitu 

tahap uji coba kuesioner, tahap uji validitas dan 

reliabilitas, serta penyebaran kuesioner. Pertanyaan yang 

diajukan terkait dengan; informasi demografi, intensitas 

pengalaman, dan aspek-aspek yang terkait dengan 

pemilihan tempat makan. Aspek-aspek ini merupakan 

hasil rumusan dari 15 jurnal penelitian sebelumnya, yang 

muncul dalam bentuk 59 pertanyaan. Kuesioner yang 

disebar kepada responden menggunakan teknik simple 

random sampling secara online mulai dari 30 Mei 

hinggga 7 Juni 2019. Alat ukur yang digunakan adalah 

skala Likert, dengan pernyataan yang digunakan 

menggunakan 1, 2, 3, 4, dan 5. 
 

IV. ANALISIS 
 

Berdasarkan pengumpulan data melalui kuesioner 
online, melalui data demografi sebagai berikut : 
 

 
TABEL I. Demografi   

JENIS KELAMIN STATUS  
 
 
 
 

 
USIA DOMISILI  

 

PENDIDIKAN PROFESI 

  
 

PENDAPATAN  
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 72% wisatawan 

berusia 21-25 tahun dan sejumlah 19% responden berusia 

26-30 tahun. Sejumlah 77.5% wisatawan berdomisili di 

Kota Bandung sebanyak 32.5% berprofesi sebagai 

pegawai swasta. Berikut ini adalah tabel yang 

menjelaskan intensitas wisatawan menggunakan bandara: 
 
 TABEL II. Intensitas 
  

JANGKA 1 TAHUN PERNAH MENGUNJUNGI 
 BIHS  
 
 
 

 
PENERBANGAN MELALUI KUNJUNGAN TERAKHIR 

BIHS BIHS 

 
 
 
 
 
 

 
JENIS PENERBANGAN TUJUAN 

 
 
 
 
 
 

 
TEMAN PERJALANAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan intensitas bepergian dalam jangka satu tahun 
45% sebanyak 1 kali. Sejumlah 86.5% wisatawan 

melakukan penerbangan domestik. Diketahui sejumlah 

42.5% memiliki tujuan wisata untuk liburan dengan 29% 
melakukan perjalanan wisata secara seorang diri. 

 

Hasil SPSS menunjukkan nilai Kaiser Meyer Olkin 
Measure of Sampling (KMO) sebesar 0.831, serta nilai 

Barlett Test of Sphericity sebesar 3205.151. Berdasarkan 

tahapan rotasi, diketahui terdapat nilai factor loading 
lebih dari satu item. Untuk menghilangkan item dengan 
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dua factor loading, maka rotasi dilakukan kembali. Pada 

tahapan ini dilakukan rotasi dengan mengeluarkan satu 

per satu item. Setelah tahap pengeluaran item yang 

memiliki lebih dari satu factor loading, sebanyak 28 item 

pernyataan dikeluarkan sehingga hanya terdapat 31 item. 

Sejumlah delapan faktor yang diekstraksi dari 31 item 

pernyataan melalui rotasi varimax. Tabel III 

menunjukkan rotasi matrix dari 31 item pernyataan yang 

terkelompok menjadi delapan faktor. 

 
TABEL III. Faktor Analisis  

Faktor   Variabel  
Lingkungan Fisik 1. Ukuran ruangan cukup leluasa 

 2. Pengaturan area meja makan 

 3. Tata ruang yang fungsional 
 4. Penampilan luar (fasad) menunjukkan daya 

  Tarik   

 5. Kemudahan memesan makanan    atau 
  minuman   

 6. Dekorasi yang menarik  

 7. Kebersihan sangat utama  
 8. Posisi tempat makan yang nyaman 

 9. Penampilan pramusaji (seragam/pakaian 

  yang dikenakan)  
 10.   Terdapat banyak stop kontak(listrik) 

Promosi dan 1. Jumlah uang yang harus dikeluarkan 
Pembelian 2. Harga yang murah  

 3. Terdapat promo / potongan harga 
 4. Jumlah makanan (porsi) yang didapat sesuai 
 dengan jumlah uang yang Saya keluarkan 

Sosial 1. Kesepakatan teman perjalanan 

 2. Kesepakatan keluarga  

 3.   Rekomendasi teman / kerabat 

Informasi 1. Cara penyajian makanan (pengemasan) 
Pelayanan dan 2. Cara memasak  

Pembayaran 3. Cara dan sistem pelayanan 
 4. Alternatif metode pembayaran 

Jenis Makanan 1. Snack   

 2. Makanan siap saji  

 3. Makanan ringan  

Budaya Kuliner 1. Makanan khas Indonesia 
 2. Makanan daerah asal(kampung halaman) 

 3. Aturan/ batasan agama  

Kondisi Tempat 1. Adanya antrian  

Makan 2. Ramai pengunjung  

Pengetahuan 1. Nama makanan dan minuman yang 

Makanan  dikenal    
2. Variasi makanan dan minuman 

yang ditawarkan  
 

Berdasarkan hasil rotasi diketahui item-item yang 

terbentuk ke dalam delapan faktor, masing-masing faktor 

diberi penamaan sesuai dengan penelitian terdahulu dan 

literatur terkait. Faktor pertama dinamakan faktor 

lingkungan fisik yang meliputi; ukuran ruangan cukup 

leluasa, pengaturan area meja makan, tata ruang yang 

fungsional, penampilan luar (fasad) menunjukkan daya 

tarik, kemudahan memesan makanan atau minuman , 

dekorasi yang menarik, kebersihan sangat utama, posisi 

tempat makan yang nyaman, penampilan pramusaji 

(seragam/pakaian yang dikenakan), serta terdapat banyak 

stop kontak(listrik). Faktor kedua dinamakan faktor 

promosi dan pembelian, yang meliputi; jumlah uang yang 

saya harus keluarkan, harga yang murah , terdapat promo 

atau potongan harga, serta jumlah makanan (porsi) yang 

didapat sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. 
 

 

Faktor ketiga dinamakan faktor sosial, antara lain; 
kesepakatan teman perjalanan, kesepakatan keluarga, dan 

rekomendasi teman atau kerabat. Faktor keempat 

dinamakan faktor informasi pelayanan dan pembayaran, 

antara lain; cara penyajian makanan (pengemasan), cara 

memasak, cara dan sistem pelayanan, serta alternatif 

metode pembayaran. Faktor kelima dinamakan faktor 

jenis makanan, diantaranya; snack, makanan siap saji, 

dan makanan ringan. Faktor keenam yaitu faktor budaya 

kuliner, antara lain; makanan khas Indonesia, makanan 

daerah asal (kampung halaman), serta aturan atau batasan 

agama. Faktor ketujuh termasuk faktor kondisi tempat 

makan, meliputi adanya antrian, dan ramai pengunjung. 

Terakhir faktor kedepalan dinamakan faktor pengetahuan 

makanan, antara lain nama makanan dan minuman yang 

dikenal, dan variasi makanan dan minuman yang 

ditawarkan. 

 

V. DISKUSI DAN SIMPULAN 

 

Penelitian ini bertolak pada tiga penelitian sebelumnya 

yang menyebutkan bahwa faktor perilaku wisatawan 

dalam pemilihan tempat makan dipengaruhi oleh 13 

faktor. Setelah melakukan analisis dengan analisis faktor, 

ditemukan 8 faktor yang mempengaruhi perilaku 

wisatawan dalam pemilihan tempat makan di bandara. 

Faktor tersebut antara lain; faktor lingkungan fisik, faktor 

promosi dan pembelian, faktor sosial, faktor informasi 

pelayanan dan pembayaran, faktor jenis makanan, faktor 

budaya kuliner, faktor kondisi tempat makan, serta faktor 

pengetahuan makanan. 

 

Penelitian Liao dan Lin dengan judul Study on Food 

Selection and Selection in Taoyuan Internasional Airport 

menyatakan bahwa wisatawan yang bepergian seorang 

diri dapat memilih tempat makan sesuai dengan 

preferensi pribadi wisatawan tersebut. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan penelitian ini, bahwa ini 

sebanyak 29% melakukan perjalanan wisatawan secara 

sendirian dengan tujuan liburan, jenis makanan yang 

dipilih oleh wisatawan yaitu jenis makanan siap saji, 

makanan ringan, serta snack. Bagi wisatawan yang 

melakukan perjalanan wisata dengan tujuan liburan, 

anggaran yang harus dikeluarkan selama perjalanan dan 

berwisata menjadi pertimbangan memilih tempat makan. 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yaitu 

faktor promosi dan pembelian. Dalam memilih tempat 

makan saat berada di bandara wisatawan yang melakukan 

wisata bersama keluarga, pasangan, dan teman akan 

mempertimbangankan faktor kondisi tempat makan dan 

faktor sosial. Ketika melakukan perjalanan wisata secara 

berkelompok maka dalam menentukan tempat makan 

diperlukan kesepakatan bersama teman perjalanan, faktor 

kondisi tempat makan yang ramai dan terdapat antrian 

membuat pertimbangan wisatawan yang melakukan 

perjalanan wisata. 

 

Faktor lingkungan fisik memiliki pengaruh terhadap 

persepsi wisatawan dalam pemilihan tempat makan di 

bandara. Faktor ini sesuai dengan hasil penelitian Pecotić 

dkk.,2014 terkait desain interior restoran yang 

mempengaruhi faktor kepuasan pelanggan. Dalam 

penelitiannya furnitur merupakan faktor terpenting dalam 

desain interior sebuah restoran. Penelitian sebelumnya 

terkait dengan faktor-faktor yang diperhatikan 
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pengunjung dalam memilih tempat makan di Bandar 

Baru Bangi yang dilakukan oleh Alam dan Nagarathanam 

(2013), hasil penelitiannya mengemukakan bahwa faktor 

kebersihan fisik adalah faktor terpenting yang 

diperhatikan oleh seseorang dalam memilih restoran. 

 

Faktor promosi dan pembelian merupakan faktor yang 

mempengaruhi motivasi wisatawan untuk memilih 

tempat makan di bandara. Penelitian ini didukung oleh 

hasil penelitian Ehsan (2011). Penelitian Ehsan (2011) 

terfokus pada faktor terpenting dalam pemilihan restoran 

siap saji dengan studi kasus pada tiga kota di Pakistan. 

Hasil penelitian Ehsan menunjukkan faktor-faktor yang 

penting dalam pemilihan restoran cepat saji antara lain; 

pelanggan menganggap harga, variasi makanan, 

penawaran promosi, dan layanan tepat waktu sebagai 

faktor penting untuk pemilihan restoran cepat saji. 

 

Faktor sosial merupakan faktor ketiga yang 

mempengaruhi wisatawan untuk memilih tempat makan 

di bandara. Wisatawan yang melakukan perjalanan 

bersama teman atau keluarga akan mempertimbangkan 

pemilihan tempat makan. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian Huang, (2003) dalam penelitian Liao dan 

Lin dengan judul Study on Food Selection and Selection 

in Taoyuan Internasional Airport dimana dijelaskan 

faktor pemilihan makanan bagi ibu rumah tangga antara 

lain; diet seimbang, preferensi anggota keluarga, dan 

anggaran makanan. Pemilihan tempat makan bagi 

wisatawan yang melakukan perjalanan bersama 

kelompok, persepsi tiap wisatawan terhadap suatu tempat 

makan akan berpengaruh terhadap pemilihan tempat. 

 

Faktor informasi pelayanan dan pembayaran merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku makan 

wisatawan di bandara. Hasil penelitian ini didukung oleh 

hasil penelitian sebelumnya terkait faktor pemilihan 

restoran telah diteliti oleh Duarte Alonso, A., O'neill, M., 

Liu, Y., & O'Shea, M., (2013) dalam Islam, (2018)  
ditemukan bahwa faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi pemilihan restoran adalah lingkungan 

produksi atau layanan yang bersih, dan layanan yang 

ramah. Informasi pelayanan dan pembayaran yang 

dimiliki oleh tempat makan, akan mempermudah 

wisatawan untuk melakukan pembelian makanan. 

 

Faktor jenis makanan yang mempengaruhi pemilihan 

tempat makan di bandara antara lain; snack, makanan 

siap saji, serta makanan ringan. Faktor jenis makanan 

sesuai dengan penelitian Cohen dan Avieli, (2004:772) 

dalam Correia dkk. (2008) menjelaskan terkait faktor 

pengalaman gastronomi yaitu; konsumsi mencakup 

struktur makanan (yang dipilih oleh wisatawan) 

mencakup rasa makanan, cara penyajian, gaya makan dan 

penataan ruang, serta dekorasi. Dalam penelitian ini 

diketahui wisatawan didominasi oleh kelompok usia 21-

25 tahun, wisatawan muda lebih cenderung memilih jenis 

makanan antara lain; makanan siap saji, makanan ringan, 

serta snack. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan muda 

lebih memilih makanan yang praktis dan cepat. 

 

Faktor budaya kuliner mempengaruhi pemilihan tempat 

makan bagi wisatawan, wisatawan akan 

mempertimbangkan makanan daerah saat memilih tempat 

makan di bandara. Faktor budaya kuliner ini didukung 

dengan penelitian Simon (2016) yang membahas tentang 

faktor budaya yang menentukan pemilihan makanan 

bedasarkan keramahan pelanggan terhadap katering 

komersil di Kota Kimusu, Kenya. Hasil penelitian  
Manson (2011) dalam Simon,(2016) Manson 

mengemukakan agama melarang memakan beberapa 

jenis makanan, baik makanan secara mutlak atau 

sebagian dan juga proses persiapan makanan. Selain itu, 

Wijaya, (2014) menemukan faktor eksternal yang 

mempengaruhi harapan wisatawan terhadap makanan 

lokal antara lain kualitas staf, daya tarik inderawi, 

keunikan makanan, layanan secara lokal, keaslian 

makanan, keakraban makanan, serta variasi makanan. 

 

Faktor kondisi tempat makan yang ramai dan terdapat 

antrian pada tempat makan tersebut mempengaruhi 

keputusan wisatawan dalam memilih tempat makan. 

Hasil penelitian Pecotić dkk., (2014) menemukan bahwa 

dominan pengunjung lebih suka suasana yang lebih 

hening. Kondisi tempat makan dapat memotivasi 

wisatawan untuk memilih tempat makan, di mana 

wisatawan dapat mempertimbangkan estimasi waktu 

yang akan dihabiskan mulai dari mengantri, menunggu 

pesanan tiba hingga menyelesaikan makanan. Sedangkan 

faktor pengetahuan makanan merupakan faktor yang 

menentukan wisatawan dalam memilih suatu tempat 

makan di bandara. Pengetahuan ini mencakup 

pengalaman pernah mengunjungi tempat makan 

sebelumnya, mengetahui nama dan jenis makanan 

mempengaruhi persepsi dan motivasi wisatawan dalam 

memilih tempat makan di bandara. Faktor pengetahuan 

makanan ini ditemukan pada penelitian Liao dan Lin  
menunjukkan bahwa motif makan konsumen 

mempengaruhi pilihan preferensi jenis makanan, serta 

wisatawan melakukan perjalanan dengan tujuan yang 

berbeda-beda hal ini mempengaruhi pemilihan jenis 

tempat makan di bandara. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Azim dkk.(2014) terkait faktor yang 

mempengaruhi pemilihan restoran oleh konsumen di 

Pakistan. Laroche dkk., (2001) dalam Azim dkk., (2014) 

berpendapat bahwa orang lebih sadar akan kualitas 

makanan. Laroche dkk., (2001) dalam Azim dkk., (2014) 

menjelaskan bahan-bahan yang tepat dan berkualitas 

tinggi akan menghasilkan hidangan berkualitas; 

sedangkan perekrutan atau pelatihan koki akan mengarah 

pada rasa makanan yang enak. 

 

Wisatawan muda lebih banyak melakukan perjalanan 

wisata, dan perjalanan tersebut dilakukan seorang diri. 

Dalam melakukan perjalanan wisata, wisatawan memiliki 

tujuan atau motivasi tertentu. Berdasarkan penelitian ini 

diketahui sejumlah 42.5% wisatawan memiliki motivasi 

untuk melakukan liburan atau dapat dikatakan sebagai 

physical or physiological motivation (motivasi bersifat 

fisik). Sedangkan, sejumlah 14% wisatawan memiliki 

motivasi untuk mengunjungi teman atau kerabat, serta 

dapat dikatakan sebagai social or interpesonal motivation 

(motivasi bersifat sosial). Jenis makanan yang dipilih 

oleh wisatawan, khususnya wisatawan muda yaitu jenis 

makanan ringan, makanan siap saji, serta snack. Hal ini 

menunjukkan bahwa wisatawan muda lebih memilih  
jenis makanan yang praktis. Nama makanan yang 

dikenal, serta variasi makanan dan minuman yang 

ditawarkan menjadi pertimbangan wisatawan dalam 
memilih tempat makan di bandara. 
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Terdapat beberapa faktor laten pada penelitian terdahulu, 

namun pada penelitian ini faktor laten tersebut 

terkategori pada faktor lain. Faktor kebersihan fisik 

bangunan merupakan faktor laten mempengaruhi 

pemilihan tempat pada penelitian terdahulu. Pada 

penelitian ini faktor kebersihan fisik bangunan termasuk 

dalam faktor lingkungan fisik. Penelitian Alam dan 

Nagarathanam (2013) faktor harga yang murah 

mempengaruhi pemilihan tempat makan, pada penelitian 

ini faktor tersebut terelaborasi dalam faktor promosi dan 

pembelian. 

 

Faktor banyak pilihan minuman yang ditemukan pada 

penelitian Alam dan Nagarathanam (2013) sebagai faktor 

yang menentukan seseorang dalam pemilihan tempat 

makan. Faktor tersebut dalam penelitian ini terelaborasi 

dalam faktor pengetahuan makanan antara lain; nama 

makanan dan minuman yang dikenal, dan variasi 

makanan dan minuman yang ditawarkan. 

 

Dari delapan faktor yang disebutkan diatas, faktor yang 

relevan dengan penelitian terdahulu adalah faktor 

lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik tersebut 

mencakup ukuran ruangan cukup leluasa, pengaturan 

area meja makan, tata ruang yang fungsional, penampilan 

luar (fasad) menunjukkan daya tarik, kemudahan 

memesan makanan / minuman, dekorasi yang menarik, 

kebersihan sangat utama, posisi tempat makan yang 

nyaman, terdapat banyak stop kontak (listrik). Faktor 

lingkungan fisik bisa menjadi bahan pertimbangan para 

pengelola dan desainer dalam perancangan bandara dan 

tempat makan di bandara. 
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