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ABSTRAKSI 

Kebun binatang Surabaya merupakan salah satu obyek wisata konservasi 
satwa liar dan dilindungi yang ada di Surabaya, obyek wisata konservasi satwa liar 
ini merupakan obyek wisata yang memiliki pengunjung cukup besar dibandingkan 
obyek wisata lain di Surabaya. Sebagai suatu obyek wisata yang memiliki tingkat 
kunjungan cukup tinggi dan kecenderungan suatu obyek wisata jika telah memiliki 
pengunjung cukup banyak maka kurang memperhatikan kepuasan pengunjungnya, 
maka penulis ingin mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pengunjung 
terhadap fasilitas yang tersedia di kebun binatang Surabaya dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung kebun binatang 
Surabaya, dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang yang sesuai dengan 
kreteria responden yang akan diuraikan pada bab satu. Sumber data primer 
penelitian inl adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan sebagai penunjang 
dan pelengkap adalah data sekunder, hasil dari jawaban responden akan diolah dan 
disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi. 

Dari hasil penelitian diperoleh data tentang tingkat kepuasan pengunjung 
terhadap pengadaan fasilitas di kebun binatang Surabaya tergolong sedang dan hasil 
penelitian menyatakan bahwa 44,40% dari total jawaban responden menjawab cukup 
puas dengan pengadaan fasilitas secara tunum. Prosentase jawaban tersebut 
merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan prosentase jawaban puas sebesar 
35,80% dan tidak puas 19,80%. 

Berdasarkan hasil ini penulis menyarankan pada pihak pengelola kebun 
binatang Surabaya supaya Iebih memperhatikan dan meningkatkan lagi fasilitas yang 
disediakan demi tercapainya kepuasan pengunjung yang berkunjung ke kebun 
binatang Suranaya. 
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