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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki beraneka ragam wisata dan budaya yang terbentang

dari sabang sampai marauke, mulai dari tempat wisata dan obyek wisata yang

kaya akan keindahan wisata alam, taman wisata, taman budaya dan wisata

kulinernya banyak orang menyebutkan bahwa Indonesia adalah surga dunia yang

memiliki banyak keanekaragaman wisata yang begitu indah dan memiliki khas

dimana tiap daerahnya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda yang

melambangkan ciri khasnya dari daerah tersebut dengan banyak turis baik turis

domestik maupun mancanegara yang mengagumi keanekaragaman budaya dan

wisata di Negara Indonesia.

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari

tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau

mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan

waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya. Pariwisata merupakan

sebuah industri jasa yang digunakan sebagai salah satu pendorong perekonomian

dunia. Pariwisata merupakan industri dengan pertumbuhan yang cepat di dunia.

Pariwisata di Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi lebih pesat, hal ini

tidak lepas dari peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Karena itu
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banyak Negara berlomba-lomba menjadikan negerinya sebagai obyek yang kaya

daya tarik kepariwisataan. Pariwisata juga merupakan sektor yang sangat

kompleks karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, sosial budaya,

ekonomi dan politik.

Berkembangnya sektor pariwisata di suatu Negara akan menarik sektor lain untuk

berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri

pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajnan rakyat,

peningkatan kesempatan kerja dan sebagainya. Menurut Himawan (2004) sektor

pariwisata juga mampu menghidupkan perekonomian masyarakat, baik dalam

sektor jasa maupun industri barang-barang kerajinan. Industri pariwisata

merupakan industri yang bergerak di sektor jasa. Pada awalnya jasa dihubungkan

dengan penjualan produk berwujud, berperan sebagai penyempurnaan produk dan

merupakan bagian dari pelayanan dalam pemasaran. Industri pariwisata juga

merupakan fenomena yang menarik dan secara langsung memberikan dampak

positif terhadap ekonomi, sosial dan budaya.

Industri perjalanan wisata merupakan komponen terbesar dari bisnis perjalanan

secara umum. Industri pariwisata sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tetapi

merupakan serangkaian perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang

berbeda satu dengan yang lainnya. Lampung merupakan salah satu tempat yang

menawarkan sektor pariwisata khusunya Kab. Pesawaran. Salah satu tempat

wisata yang baru dibuka dan sangat ramai dukunjungi oleh wisatawan adalah

Pantai Sari Ringgung yang terkenal dengan tempat-tempat yang menarik salah

satunya adalah masjid terapung Al-Aminah, Pulau Tegal, dan Pulau Pantai Pasir

Timbul.
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Potensi objek wisata yang dimiliki oleh Kab. Pesawaran adalah pantai yang luas

dengan bukit yang dibuat untuk pengunjung yang ingin melihat pantai dari atas

dan disediakan juga cafe. Pemandangan yang indah dan bisa melihat hamparan

aktivitas pantai dimulai dari gradasi air pantai sampai masjid apung ditengah.

Untuk itu perlu menemukan objek wisata yang cukup menonjol dan unik yang

dapat dijadikan citra bagi wisata Kab. Pesawaran sehingga menjadi keunggulan

bersaing.Pariwisata ini dapat berkembang karena adanya pengaruh dari adanya

gerakan dan sikap manusia di dalam mencari sesuatu yang belum diketahui

mencari perubahan suasana dan mengenali wilayah baru.

Sarana dan prasarananya pun sangat baik seperti pondokan, toilet, area bermain

anak dipinggir pantai maupun tempat jajanan semua diatur dengan rapi. Terlepas

dari keindahannya hal yang masih kurang dari pantai ini adalah tempat

pembuangan sampah, hal ini disebabkan masih banyaknya sampah di pinggir

pantai sehingga mengganggu pemandangan. Terlepas dari kelebihan dan

kekurangannya pantai Sari Ringgung ini  masih cocok untuk menghabiskan waktu

di akhir pekan.

Karakteristik pengunjung wisata Pantai Sari Ringgung pengunjung kebanyakan

berusia (<20 tahun) mempresentasikan bahwa pantai Sari Ringgung sebagai

destinasi wisata bagi mereka yang berusia muda dimana mereka masih suka

berpetualang dan ingin olahraga yang menantang ataupun merasakan hal-hal yang

baru. Sedangkan mereka (>20 tahun) lebih suka menikmati keindahan

pemandangan pantai untuk sekedar bersantai dengan keluarga atau rombongan,

kadang pula banyak yang memanfaatkan untuk wisata religi dengan

memanfaatkan masjid terapung Al-Aminah.
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Objek wisata Pantai Sari Ringgung ramai dikunjungi saat akhir pekan, liburan

sekolah, libur hari raya dan tahun baru. Libur panjang banyak dimanfaatkan oleh

rombongan keluarga untuk berlibur di Pantai Sari Ringgung. Dalam sistem

pariwisata Pantai Sari Ringgung, wisatawan memiliki peranan penting dalam

menunjang aktivitas yang ada di lingkungan pantai. Keberadaan pedagang baik

yang menjual berbagai kuliner, seperti pecel lontong, soto, gorengan, penjual jasa

ban renang serta warung-warung yang menjual makanan kecil dapat menjadi salah

satu bukti bahwa peran wisatawan sangat berarti. Jumlah wisatawan Pantai Sari

Ringgung terus mengalami peningkatan.

Jumlah wisatawan yang berkunjung di Pantai Sari Ringgung berdasarkan per

bulan, dari bulan Oktober-November-Desember (2014) dan bulan Januari-

Februari (2015) mengalami peningkatan yang sangat baik. Menurut Yanto

pengelola Pantai Sari Ringgung dilihat dari banyaknya jumlah wisatawan yang

berkunjung bulan Oktober 2014 berjumlah 254 orang, November 2014 berjumlah

315 orang dan bulan Desember 2014 berjumlah 412 orang. Di tahun 2015 pada

bulan Januari wisatawan yang berkunjung berjumlah 752 orang dan bulan

Februari berjumlah 1250 orang. Dilihat dari penelitian jumlah wisatawan yang

berkunjung ke Pantai Sari Ringgung dari bulan ke bulan mengalami peningkatan.

Dengan memberikan jasa yang sesuai dengan harapan wisatawan/konsumen dan

menerapkan program bauran pemasaran pihak pengelola pariwisata diperkirakan

dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di

Kabupaten Pesawaran. Adapun wisatawan/konsumen mempersepsikan bauran

pemasaran meliputi, Product (produk), Price (harga), Promotion (promosi), Place

(tempat/distribusi), Physical Evidence (kondisi fisik), Process (proses) dan
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People(orang). Menurut Uzama (2008) menejelaskan bahwa pengembangan

industri pariwisata tidak terlepas dari strategi bauran pemasaran. Diakui bahwa

strategi bauran pemasaran mampu meningkatkan tingkat kunjungan wisata apabila

dijalankan dengan baik.

Kinerja bauran pemasaran jasa belum sepenuhnya ditetapkan secara optimal oleh

pengelola objek wisata untuk meningkatkan nilai jasa yang ditawarkan pada

wisatawan/konsumen. Dalam suatu keputusan untuk melakukan proses

pembelian, biasanya konsumen memutuskan untuk menetapkan suatu produk dan

jasa apa yang akan dibeli, tempat dimana akan melakukan pembelian, dan harga

yang sesuai dengan barang yang diambil. Pelaksanaan bauran pemasaran jasa

diperkirakan bisa mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi objek

wisata di Kab. Pesawaran. Pengelola objek wisata diharapkan menerapkan

program bauran pemasaran yang sedikit berbeda dengan program bauran

pemasaran dagang.

Bauran pemasaran jasa penting bagi suatu proses keputusan wisatawan dalam

mengunjungi objek wisata Pantai Sari Ringgung karena pemasaran jasa

merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan minat wisatawan

untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Unsur-unsur yang dapat meningkatkan

suatu objek wisata Pantai Sari Ringgung yaitu :

Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat bagi wisatawan

dalam mengunjungi suatu objek wisata pada Pantai Sari Ringgung agar wisatawan

mengetahui sesuatu manfaat yang ditawarkan seperti salah satunya keindahan

pantai. Hal ini produk jasa juga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan dapat
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memuaskan wisatawan agar wisatawan dapat mengunjungi kembali objek wisata

Pantai Sari Ringgung.

Penetapan harga merupakan suatu hal yang penting. Objek wisata Pantai Sari

Ringgung telah melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan

harga akan dapat mempengaruhi pendapatan biaya terutama pada harga tiket nya

dan juga pada fasilitas yang diberikan seperti salah satunya pondok-pondokan,

dan juga unsur ini agar dapat memberikan harga yang ekonomis agar dapat

terjangkau bagi semua wisatawan.

Unsur bauran pemasaran jasa ini tempat sangat penting karena dapat menentukan

tempat yang dinilai strategis agar menjadi salah satu keuntungan bagi konsumen

agar mudah dijangkau. Tempat yang bersih dan indah juga dapat menarik

perhatian bagi semua wisatawan yang hendak berkunjung. Promosi sangat penting

bagi objek wisata Pantai Sari Ringgung karena dapat menarik konsumen baru

untuk berkunjung, memberitahukan objek wisata baru, untuk meningkatkan

jumlah konsumen untuk objek wisata yang telah dikenal, menginformasikan

kepada konsumen tentang peningkatan kualitas objek wisata, mengajak orang

untuk mendatangi  tempat objek wisata, dan memotivasi konsumen agar memilih

objek wisata Pantai Sari Ringgung.

Orang atau konsumen merupakan aset utama dalam menjalankan tempat wisata,

karena orang merupakan unsur penting dalam terciptanya objek wisata yang

ramai. Proses merupakan suatu mutu layanan yang sangat bergantung pada

penyampaian jasa kepada konsumen. Sebagai salah satunya adalah objek wisata

yang memilki proses untuk mencapai tempat wisata yang diminati oleh banyak
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kalangan. Seluruh proses yang telah ada dalam objek wisata pada Pantai Sari

Ringgung ini sudah dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah

ditetapkan oleh pengelola pantai yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal

terhadap tempatnya bekerja.

Bukti Fisik pantai/laut merupakan bukti fisik bagi suatu objek wisata pada Pantai

Sari Ringgung. Objek wisata harus dapat menciptkan suasana dengan

memperhatikan seluruh fasilitas yang ada sehingga memberikan rasa nyaman

kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjung,

khususnya menjadi syarat utama dalam suatu objek wisata yang telah diciptakan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka tertarik untuk membahasnya

lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Implementasi

Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan

Mengunjungi Objek Wisata Pantai Sari Ringgung di Bandar Lampung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh produk terhadap keputusan berkunjung wisatawan

mengunjungi Pantai Sari ringgung?

2. Seberapa besar pengaruh harga terhadap keputusan berkunjung wisatawan

mengunjungi Pantai Sari Ringgung?

3. Seberapa besar pengaruh promosi terhadap keputusan berkunjung wisatawan

mengunjungi Pantai Sari Ringgung?

4. Seberapa besar pengaruh orang terhadap keputusan berkunjung wisatawan

mengunjungi Pantai Sari Ringgung?
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5. Seberapa besar pengaruh proses terhadap keputusan berkunjung wisatawan

mengunjungi Pantai Sari Ringgung?

6. Seberapa besar pengaruh tempat terhadap keputusan berkunjung wisatawan

mengunjungi Pantai Sari Ringgung?

7. Seberapa besar pengaruh bukti fisik terhadap keputusan berkunjung

wisatawan mengunjungi Pantai Sari Ringgung?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka

tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh produk terhadap keputusan berkunjung

wisatawan mengunjungi Pantai Sari Ringgung

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh harga terhadap keputusan berkunjung

wisatawan mengunjungi Pantai Sari Ringgung

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh promosi terhadap keputusan berkunjung

wisatawan mengunjungi Pantai Sari Ringgung

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh orang terhadap keputusan berkunjung

wisatawan menhunjkungi Pantai Sari Ringgung

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh proses terhadap keputusan berkunjung

wisatawan mengunjungi Pantai Sari Ringgung

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tempat terhadap keputusan berkunjung

wisatawan menfunjungi Pantai Sari Ringgung

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh bukti fisik terhadap keputusan

berkunjung wisatawan mengunjungi Pantai Sari Ringgung
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan yang positif dan

bermanfaat bagi pengelola pariwisata Pantai Sari Ringgung dalam

meningkatkan pengunjung

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai

referensi tentang skripsi pariwisata khusus nya untuk mahasiswa-mahasiswi

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung.


