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ABSTRAKSI 

Rafting adalah salah satu wisata minat khusus yang kini telah memiliki 

banyak peminat dari berbagai kalangan tidak hanya dari penikmat wisata ekstrim 

saja. Sehingga muncul berbagai operator rafting yang memanfaatkan beberapa 

sungai yang potensial untuk dijadikan destinasi wisata rafting. salah satunya 

adalah operator rafting yaitu Songadventure yang merupakan brand name dari PT 

Songa Alam Lestari yang mempelopori wisata rafting di Jawa Timur khususnya di 

Probolinggo. Rafting oleh Songadventure adalah rafting yang dilakukan di sungai 

Pekalen Probolinggo di dua aliran sungainya yaitu aliran Sungai atas yang dikenal 

dengan rafting Songa Atas dan Aliran sungai bawah yang dikenal dengan rafting 

Songa Bawah. 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penetapan harga paket 

wisata rafting di Songadventure Probolinggo. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dianggap lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan langsung. Kemudian pada analisa 

data, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

metode yang menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah (naturalisting 

setting). Disini menjelaskan apa saja yang mendasari penetapan harga paket 

wisata di Songadventure antara rafting Songa Atas dan Songa Bawah. Lokasi 

yang dituju oleh penulis adalah kantor marketing dari Songadventure dan 

basecamp rafting Songa atas dan Songa Bawah di Probolinggo. Pengumpulan data 

yang dilakukan adalah wawancara dengan Tour Planner dari Songadventure  serta 

beberapa wisatawan yang membeli paket wisata rafting di Songadventure dan 

melakukan rafting di Songadventure. Serta dukungan data dokumen berupa 

gambar untuk melengkapi. 

Hasil dari penelitian menunjukkan  bahwa penetapan harga paket wisata 

rafting di Songadventure adalah biaya operasional seperti fasilitas yang 

digunakan. dimana fasilitas tersebut seperti ketersediaan safety equipment, 

makan, minum, snack dan guide serta transportasi. Fasilitas yang digunakan 

tersebut juga turut membedakan harga paket rafting di Songadventure antara 

Songa Bawah dan Songa Atas karena beberapa perbedaan fasilitas yang 

digunakan. Faktor lain adalah tentang perbedaan jalur rafting. Jalur rafting yang 

lebih panjang dengan waktu pengarungan lebih lama serta pemandangan yang 

dimiliki lebih indah adalah faktor yang menyebabkan harga paket rafting di Songa 

atas lebih mahal dibanding di Songa Bawah.  
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