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II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bauran Pemasaran Jasa

Menurut Lupiyoadi (2001), bauran pemasaran merupakan tool atau alat bagi

marketer yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang

ditetapkan dapat berjalan sukses. Kotler (1999), mendefinisikan bauran pemasaran

sebagai suatu campuran dari variable-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan

yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengejar penjualan yang diinginkan

dalam pasar sasaran. Menurut Assuari (2011) mengemukakan bahwa bauran

pemasaran adalah kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari

sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk

mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen.

Lamb, Hair dan McDaniel (2001) menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah

bauran strategi produk, promosi, tempat dan harga yang bersifat unik yang

dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar

yang dituju. Menurut Widjaja (2005) bauran pemasaran adalah suatu strategi yang

digunakan dalam bidang pemasaran untuk menciptakan pertukaran dalam

mencapat tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh laba dan akan meningkatkan

volume penjualna produknya, sehingga produk perusahaan tersebut akan
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meningkat apabila konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut.

Menurut Yaid (2003) bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang bisa

dikontrol perusahaan dalam komunikasinya dengan dan akan dipakai untuk

memuaskan konsumen sasaran.

McCarthy (1981), mempopulerkan sebuah klasifikasi bauran pemasaran,

khususnya barang, yang terdiri atas empat variabel (biasa disebut dengan 4P),

yaitu product (produk), price (harga), place (tempat)dan promotion (promosi).

Sedangkan untuk jasa pada umumnya dan khususnya jasa ekowisata, keempat

faktor variabel tersebut dirasa kurang mencukupi. Sehingga para ahli pemasaran

menambahkan tiga faktor variabel lagi (Lupiyoadi, 2001;Payne, 2001), yaitu

people (orang), procces (proses), dan bukti fisik. Unsur-unsur bauran pemasaran

ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Product (produk)

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012) mendefinisikan produk sebagai

segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli,

dipergunakan, atau dikonsumsi pesatnya perkembangan dan perubahan dari sisi

penawaran yang didorong oleh kemajuan teknologi. Menurut Payne (2001)

mendefinisikan produk adalah konsep keseluruhan atas obyek atau proses yang

memberikan nilai bagi para pelanggan, barang dan jasa merupakan subkategori

yang menjelaskan dua jenis produk. Pada dasarnya konsumen tidak membeli

barang atau jasa mereka sebenernya membeli manfaat spesifik dan nilai dari

penawaran total. Tjiptono (2004) menyatakan produk merupakan segala sesuatu

yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan,
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atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang

bersangkutan.

Kotler dan Amstrong (2006) menyatakan produk adalah semua hal yang dapat

ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau

konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Menurut

Lupiyoadi (2001), produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang

memberikan nilai manfaat kepada konsumen. Dalam jasa ekowisata, produk ini

dapat dilihat sebagai berikut :

1. Produk inti/generik. Ini berupa jasa wisata dasar, misalnya keindahan, keasrian,

keindahan alam.

2. Produk yang diharapkan. Ini terdiri atas produk inti/generik dengan kondisi

minimal yang perlu dipenuhi, misalnya layanan yang cepat, kamar kecil yang

bersih, adanya tempat parkir yang cukup, adanya tempat ibadah.

3. Produk yang diperluas. Ini merupakan bidang yang memungkinkan suatu

produk jasa ekowisata dibedakan dari produk wisata lain. Misalnya melihat

satwa di alam yang bebas, melihat budaya masyarakat lokal.

4. Produkpotensial. Hampir sama dengan produk yang diperluas, bidang ini

memungkinkan suatu produk ekowisata dibedakan dari produk ekowisata yang

lain. Misalnya satwa komodo di alam benas di Taman Nasional Komodo,

satwa gajah yang berkeliaran dalam kelompok di Taman Nasional Waykambas,

budaya masyarakat Anak Dalam (Kubu) di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
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B. Price (Harga).

Menurut Payne (2001), menuliskan bahwa tingkat penetapan harga ini sangat

penting bila permintaan untuk jasa bersifat elastis. Penerbangan, kereta api,

bioskop, dan paket tour adalah permintaan yang bersifat elastis. Sedangkan buku

cek, perawatan medis, dan listrik bersifat lebih inelastis. Menurut Lupiyoadi

(2001),harga juga memainkan peranan yang penting dalam mengomunikasikan

kualitas dari jasa tersebut. Dengan ketiadaan petunjuk-petunjuk yang bersifat

nyata, konsumen mengasosiasikan harga yang tinggi dengan tingkat kinerja suatu

produk jasa yang tinggi pula.

Umar (2009) menyatakan harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen

dengan manfaat dari memiliki atau mneggunakan produk atau jasa yang nilainya

ditetapkan oleh pembeli atau penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh

penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Menurut Middleton

(1994) harga tidak hanya menentukan profitibilitas, tetapi juga merupakan alat

yang ampuh bagi pemasar untuk mencapai tujuan strategis bisnis dan alat taktis

untuk memanipulasi permintaan pada menit-menit terakhir melalui insentif.

C. Place (tempat atau distribusi)

Dalam pemasaran jasa, place merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan

atas saluran distribusi, dalam hal ini adalah bagaimana cara penyampaian jasa

kepada konsumen sasaran. Untuk objek wisata, placehanya terdiri atas saluran

distribusi karena lokasi suatu daerah ekowisata telah tertentu. Menurut Wahab

(1997), menuliskan bahwa setiap rantai saluran distribusi (jenjang) akan

memberikan pelayanan yang akan meningkatkan jumlah pembelian untuk jenjang
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yang berikut dan seluruh jenjang yang itu akan memungkinkan penyedia jasa

wisata untuk menyampaikan produknya kepada ribuan calon konsumen. Dengan

kata lain, ada hubungan yang berimbang antara pasar yang dijangkau (jumlah

tempat-tempat penjualan dan hasil penjualannya) dengan biaya (persentase harga

penjualan). Lovelock et al (2005) mendefinisikan tempat atau lokasi meliputi

lokasi dan sistem penyampaian jasa yang digunakan dalam memasok produk

kepada para pelanggan.

D. Promotion (Promosi)

Tujuan yang utama dari promosi adalah untuk menginformasikan, mempengaruhi

atau mengingatkan konsumen pada suatu barang atau jasa. Assuari (2011)

berpendapat bahwa usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan merayu calon

pembeli, melalui segala unsur acuan pemasaran. Sedangkan menurut Kismono

(2011) mengartikan promosi adalah usaha yang dilakukan pemasar untuk

mempengaruhi pihak lain agar berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran. Menurut

Payne (2001), menuliskan bahwa selain tujuan utama diatas, promosi dapat pula

menambah keberwujudan suatu jasa sehingga dapat membantu pelanggan

membuat penilaian tawaran jasa dengan lebih baik.

Dalam hal bauran promosi ini, George dan Berry (1981) telah

mengidentifikasikan beberapa prdoman promosi jasa yang dapat digunakan untuk

menggambarkan promosi dalam ekowisata, yaitu :

1. Memberikan petunjuk berwujud

2. Membuat jasa dimengerti

3. Menjanjikan apa yang mungkin diberikan
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4. Mengkapitalisasi Word Of Mouth. Word Of Mouth merupakan alat komunikasi

yang sangat penting dalam promosi jasa.

5. Komunikasi langsung kepada orang.

Menurut Kotler (2000), kegiatan promosi dalam prakteknya adalah sebagai alat

untuk:

a. Modifikasi tingkah laku. Orang yang melakukan komunikasi itu memiliki alas
an antara lain mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan pertolongan
atau intruksi. Penjual sebagai sumber berusaha memberikan kesan yang baik
yang ada pada perusahannya untuk mendorong peningkatan pembelian barang
atau jasa yang ditawarkan.

b. Pemberitahuan. Kegiatan promosi dapat ditujukan untuk memberitahu serta
menginformasikan pasar yang dituju tentang penawaran hasil produk atau jasa
suatu perusahaan.

c. Membujuk. Promosi bersifat membujuk umumnya kurang disenangi, namun
kenyataannya promosi yang bersifat persuasive relatif berkembang karena
lebih responsive dan hasilnya sangat menguntungkan.

d. Mengingatkan. Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk
mempertahankan merek atau nama suatu produk atau jasa agar tetap dinikmati
oleh para konsumen sejatinya.

E. People (Orang)

Menurut Yazid (2001), orang adalah semua pelaku yang memainkan sebagian

penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. Yang termasuk

dalam unsur ini adalah semua karyawan maupun konsumen.Menurut Payne

(2001), kesuksesan pemasaran suatu jasa sangat tergantung pada seleksi,

pelatihan, motivasi dan manajemen sumber daya manusia. Tjiptono (2007)

mengatakan bahwa people bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital

dalam bauran pemasaran. Banyak contoh pemasaran jasa yang gagal maupun yang

berhasil. Sebagai gambaran pemasaran yang berhasil adalah pemasaran Disney
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Corporation. Disana para karyawan dilatih dengan sungguh-sungguh mengenai

pemahaman bahwa pekerjaan mereka dalah untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Dalam hubungan dengan ekowisata, maka karyawan harus diberikan pemahaman

bahwa mereka adalah bagian dari pemain. Dan mereka harus memastikan bahwa

pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang baru, indah, menarik dan

menyenangkan. Tingkah laku, tutur kata, maupun pakaian yang dikenakan para

karyawan haruslah di jaga ketat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut George (2001) pariwisata sering digambarkan sebagai industri manusia

dan manusia yang menjadi cara dimana perusahaan membedakan diri untuk

mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar.

F. Process (Proses)

Menurut Yazid (2001), proses yaitu semua prosedur aktual, mekanisme, dan

aliran aktivitas dengan mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian

atau opera jasa. Sedangkan Lupiyoadi (2001), mendefinisikan proses sebagai

gabungan semua aktivitas yang umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan,

mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin dimana jasa dihasilkan dan disampaikan

kepada konsumen. Menurut Lyn Shostack dalam Payne (2001), menyatakan

bahwa proses merupakan unsur struktural yang dapat dikelola untuk membantu

strategi positioning yang diharapkan.

Proses dapat dikembangkan dengan dua cara, yaitu dalam hal kompleksitas dan

konvergensi. Kompleksitas berkaitan dengan karakteristik langkah dan urutan

yang terdapat dalam proses tersebut, sementara devergensi mengacu pada ruang

atau variabilitas pelaksanaan langkah-langkah dan urutan-urutannya. Zeithaml et
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al (2009) mendefinisikan bahwa proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme

dan aliran aktifitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa.

Proses dapat diubah kompleksitas dan divergensinya untuk menguatkan

positioning atau positioning baru. Menurut Payne, (2001; Lupiyoadi, (2001) ada

empat pilihan dalam mengubah kompleksitas dan divergensi proses, yaitu :

a. Reduced divergence(divergensi yang dikurangi). Pilihan ini cenderung
menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas, dan membuat distribusi lebih
mudah. Pilihan ini akan menghasilkan kualitas yang lebih mudah. Pilihan ini
akan menghasilkan kualitas jasa yang lebih seragam dan ketersediaan jasa yang
semakin membaik. Efek negatif nya adalah persepsi konsumen mengenai
produk jasa terbatas dan penolakan terhadap jasa yang sangat baku.

b. Inreases divergence (divergensi yang ditingkatkan). Pilihan mengakibatkan
penyeragaman dan fleksibilitas yang lebih besar yang mungkin menuntut harga
yang lebih tinggi. Pendekatan ini membutuhkan strategi
positioningniche(ceruk) yang lebih didasarkan marjin dan kurang pada volume.
Untuk jasa ekowisata, pilihan ini dapat dipilih karena semakin banyak
pengunjung akan semakin berdampak pada lingkungan.

c. Reduced complexity (kompleksitas yang dikurangi). Dapat juga diartikan
sebagai strategi spesialisasi. Pilihan ini akan cenderung membuat distribusi dan
pengendalian produk lebih mudah.

d. Increased complexity (kompleksitas yang ditingkatkan). Kompleksitas yang
lebih besar biasanya merupakan strategi untuk memperoleh tingkat penetrasi
yang lebih tinggi dalam suatu pasar dengan menambahkan layanan yang lebih
banyak.

Lingkungan fisik membentuk perasaan dari reaksi yang tepat antara pelanggan

dan karyawan. Karakterisik bukti fisik pada jasa menyebabkan pelanggan

potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengonsumsinya. Ini

menyebabkan resiko yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan pembelian

semakin besar. Oleh sebab itu, salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran

adalah mengurangi tingkat resiko tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik

dari karakteristik jasa.
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Menurut Tjiptono (2007) bukti fisik ini bisa dalam berbagai bentuk, misal brosur

yang atraktif dan memuat foto-foto lokasi liburan dan tempat-tempat menginap

penampilan staf yang rapi dan sopan, seragam pilot dan pramugari yang

mencerminkan kompetensi mereka, dekorasi internal dan eksternal bangunan

yang atraktif, dan lain-lain. Menurut Zeithaml et al (2009) merupakan suatu hal

yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan

menggunakan produk jasa yang ditawarkan.

Dalam bukunya Philip Kotler (2003) mendefinisikan bahwa bauran pemasaran

adalah kelompok kiat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai

sasaran pemasarannya dalam pasar sasaran. Secara ringkas elemen-elemen bauran

jasa dapat dirangkum pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Bauran Pemasaran yang Diperluas untuk Jasa
Produk Distribusi Promosi Harga Partisipan Bukti

Fisik
Proses

Feature
fisik

barang
Tingkat

Kualitas
Asesoris
Pengemas
an
Garansi
Lini
produk
Penentuan
Merek

Jenis saluran
Perantara
Eksposur
Intermedia
Lokasi outlet
Transportasi
Penyimpanan
Mengelola

saluran

Bauran
Promosi

Tenaga
penjualan
jumlah
seleksi
training
insentif

Periklanan
Target
Jenis
media
Jenis

periklanan
hak copy

Promosi
penjualan

Publisitas

Fleksibili
tas
Tingkat

harga
Istilah-
istilah
Deferensi
asi
Diskon
Kuota

Karyawan
Penarikan
Training
Motivasi

Penghargaan
Tim kerja

Pelanggan
pendidikan
training

Komunikasi
Kultur dan
Nilai

Riset
karyawan

Desain
Fasilitas

Keindahan
Fungsi
Kondisi
yang

tidak
menentu

Peralatan
Rambu-

Rambu

Pakaian
karyawan
Tangible

lainnya
Laporan
Kartu
bisnis

Pernyataan
Jaminan

Aliran
Aktivitas
Standar
Custom

Jumlah
Langkah
Simple
Komplek

Tingkat
keterlibata
pelanggan
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Sumber : Zeithami dan Bitner (2000)

2.2 Konsep Pemasaran Jasa

Menurut Kotler dan Amstrong (2004) pemasaran adalah proses sosial dan

manajerial dengan mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai.

Sedangkan menurut (Stanton dalam Boyd et.al, (2001) pemasaran adalah suatu

sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukkan untuk

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan

jasa yang menawarkan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli

potensial.

Jasa merupakan fenomena yang rumit, kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang

lingkup, dari kata yang paling sederhana yaitu berupa pelayanan dari seseorang

kepada orang lain. Jasa adalah setiap pendidikan atau aktifitas dan bukan benda,

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya

bersifat intangible (tidak berwujud fisik), konsumen terlibat aktif dalam proses

produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

Menurut Kotler (2005) menyatakan bahwa jasa adalah setiap tindakan atau

kegiatan suatu pihak yang dapat ditawarkan kepada pihak lain yang secara

esensial tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Sedangkan

menurut Jasfar (2005) menyatakan bahwa jasa hanya berupa pelayanan dari

seseorang kepada orang lain baik yang dapat dilihat (explicit service) ataupun

yang tidak dapat, yang hanya bisa dirasakan (implicit service) sampai kepada
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fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-

benda lain.

Menurut Lupiyoadi (2006) pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang

ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible

dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut

Umar (2003) pemasaran jasa adalah pemasaran yang bersifat intangible dan

immaterial dan dilakukan pada saat konsumen berhadapan dengan produsen.  Dari

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa adalah suatu tindakan

yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen, dalam arti jasa yang diberikan

tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba sebelum dikonsumsi.

Menurut Lupiyoadi (2006) ada enam karateristik jasa yang perlu diperhatikan oleh

penyedia jasa, yaitu :

a. Intangibility (tidak Nampak)

b. Perishability (tidak dapat disimpan)

c. Heteroginity (bervariasi)

d. Inseparability (tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi)

e. People based (sangat tergantung pada kinerja karyawan)

f. Contact customer (hubungan dengan konsumen secara langsung.

2.3 Pengertian Pariwisata

Pariwisata dikenal dengan istilah tourism, yang apabila diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia menjadi “Kepariwisataan”. Menurut Intosh (1990), pariwisata

adalah gabungan gejala atau hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan,
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bisnis, pemerintah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dn

melayani wisatawan dan penunjang lainnya. Menurut Yoeti (1983), pariwisata

juga dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-

putar dari suatu tempat ke tempat lain.

Undang-undang No. 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala

sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya

tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggara

pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi :

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

2. Pengusahaan dan daya tarik objek seperti : kawasan wisata, taman rekreasi,

kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata kehidupan

masyarakat atau yang bersifat alamiah : keindahan alam, gunung berapi, danau,

pantai.

3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu : usaha jasa pariwisata (biro

perjalanan pariwisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan insentif dan

pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata). Usaha sarana pariwisata

yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Menurut Fandeli (1995) pariwisata menurut daya tariknya dapat dibedakan

menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Daya Tarik Alam
Pariwisata daya tari alam yaitu wisata yang dilakukan dnegan mengunjungi
daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya tarik alamnya, seperti laut,
pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan dan objek wisata yang masih
alami.

b. Daya Tarik Budaya
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Pariwisata daya tarik budaya merupakan suatu wisata yang dilakukan dengan
mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan budaya,
seperti kampong naga, tanah toraja, kampong adat banten, kraton kesepuhan
Cirebon, kraton Yogyakarta, dan objek wisata dan lainnya.

c. Daya Tarik Minat Khusus
Pariwisata ini merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi
objek wisata yang sesuai dengan minat seperti isata olah raga, wisata rohani,
wisata kuliner, wisata belanja, dengan jenis-jenis kegiatannya antara lain
bungee jumping.

Bermacam-macam pendapat para ahli mengenai pengertian pariwisata dalam buku

Wahab (1992 )diantaranya :

a. Menurut Gamal Suwartono, SH. Kepariwisatawan adalah suatu proses
kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ke tempat lain diluar tempat
tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik
kepentingan ekonomi, social, budaya, politik, agama, kesehatan maupun
kepentingan lain.

b. E. Guyer Freuler. Pariwisata merupakan fenomena darai jaman sekarang yang
didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang
sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya
disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas
masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan,
industri, perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan.

c. A. J. Burkart dan S. Malik. Dalam bukunya yang berjudul “Tourism, Past,
Present, and Future”, berbunyi bahwa pariwista adalah perpindahan orang
untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar
tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan
mereka selama tinggal di tempat tujuan itu.

2.4 Pengertian Pemasaran Pariwisata

Pada hakekatnya pengertian pemasaran secara umum tidak berbeda dengan

pengertian pemasaran pariwisata, namun karena sifat pariwisata sebagai suatu

jasa, yang bersifat intangibles (tidak tahan lama, tidak dapat disimpan, produksi

dan konsumsi harus bersamaan). Sehingga definisi pemasaran pariwisata akan

berbeda dari sisi produk yang dihasilkan namun konsumennya sama, yang harus

dipuaskan secara totalitas. Namun untuk memasarkan produk industri pariwisata
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bukan saja diperlukan koordinasi, tetapi diperlukan kerjasama yang baik antara

organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata dengan

semua pihak yang terlibat dan berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

Pemasaran pariwisata adalah suatu sistem dan koordinasi yang harus dilakukan

sebagai kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata,

baik swasta atau milik pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional

atau internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh

keuntungan yang wajar. Sedangkan menurut Salah Wahab (1997) pemasaran

pariwisata yaitu suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi

pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan. Termasuk dalam kelompok

industri pariwisata untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan yang sudah

punya keinginan untuk melakukan perjalanan wisata.

Wisatawan yang punya potensi akan melakukan perjalanan wisata dengan jalan

melakukan komunikasi, mempengaruhi keinginan, kebutuhan, memotivasinya,

terhadap apa yang disukai dan tidak disukai, pada tingkat daerah-daerah lokal,

regional, nasional ataupun internasional dengan menyediakan objek dan atraksi

wisata agar wisatawan memperoleh kepuasan optimal. Namun secara umum

definisi pemasaran pariwisata selalu dikaitkan dengan aktifitas pariwisata sebagai

sebuah industri jasa yang berbeda dengan produk manufaktur yang lebih bersifat

fisik. Sehingga definisi pemasaran pariwisata menggabungkan fungsi pemasaran

secara umum dengan ciri pariwisata sebagai suatu industri.
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2.5 Jenis Pariwisata

Seorang wisatawan mengadakan perjalanan wisata karena didorong oleh berbagai

motif yang tercermin dalam berbagai macam jenis pariwisata. Bagi daerah sangat

perlu mempelajari motif karena berhubungan dengan fasilitas yang perlu

disiapkan dan program-program promosinya. Menurut Pendit (1994) beberapa

jenis pariwisata yang sudah dikenal antara lain :

a. Wisata Budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk
memperluas pandangan hidup seseorang engan jalan menunjukkan kunjungan
ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan
adat istiadat, cara hidup, kebudayaan dan seni mereka.

b. Wisata Kesehatan yaitu perjalanan seorang wisatawan yang bertujuan untuk
menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi
kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.

c. Wisata Olahraga yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan
untuk berolahraga atau memang sengaja untuk mengambil bagian aktif dalam
pasta olahraga dalam suatu tempat atau Negara.

d. Wisata Komersial yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan untuk
mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial.

e. Wisata Industri yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa
atau pelajar, atau orang-orang awam ke suatu tempat perindustrian dengan
maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian.

f. Wisata Bahari yaitu perjalanan yang dikaitkan dengan olahraga air seperti
danau, pantai, dan laut.

g. Wisata Cagar Alam yaitu jenis wisata yang biasanya banyak diselenggarakan
oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan
mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, Taman Lindung, hutan
daerah pegunungan dan sebagainya, yang kelestariannya dilindungi oleh
Undang-Undang.

h. Wisata Bulan Madu yaitu suatau perjalanan yang dilakukan bagi pasangan
pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus
dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

2.6 Pengertian Wisatawan

Undang-undnag No. 10 Tahun 2009 wisatawan adalah orang-orang yang

melakuakan kegiatan wisata. Menurut Norval (dalam Yoeti, 1995) wisatawan
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adalah setiap orang yang datang dari suatu Negara yang alasannya bukan untuk

menetap atau bekerja di situ secara teratur, dan yang di Negara dimana ia tinggal

untuk sementara itu membelanjakan uang yang didapatkan nya di lain tempat.

Sedangkan menurut Soekadijo (2000), wisatawan adalah pengunjung di Negara

yang dikunjunginya setidak-tidaknya tinggal 24 jam dan yang datang berdasarkan

motivasi :

1. Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur, untuk alasan

kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya.

2. Melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis

3. Melakukan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau sebagai

utusan

4. Dalam rangka pelayaran pesiar, jika kalau ia tinggal kurang dari24 jam

Menurut Karyono (1997) berdasarkan sifat perjalanan, lokasi dimana perjalanan

dilakukan wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Foreign Touristadalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang
datang memasuki suatu negra lain yang bukan merupakan Negara dimana ia
biasnya tinggal.

b. Domestic Foreign Tourist adalah orang asing yang berdiam atau bertempat
tinngal di suatu Negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata di
wilayah Negara dimana ia tinggal.

c. Domestic Tourist adalah seorang warga Negara suatu Negara yang melakukan
perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melalui
perbatasan negaranya.

d. Indigeneous Foreign Tourist adalah warga Negara suatu Negara tertentu yang
karena tuganya dan jabatannya berada di luar negeri, pulang ke Negara asalnya
dan melakukan perjalanan wisata di negaranya sendiri.

e. Transit Tourist adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu
negara tertentu yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/ airport/ stasiun
bukan atas kemauannya sendiri

f. Business Tourist adalah orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis
bukan wisata tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuan
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utamanya selesai. Jadi, perjalanan wisata merupakan kebutuhan sekunder
setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.

2.6.1 Pengunjung dan Karakteristiknya

Menurut International Union Of Officia Travel Organization (IUOTO),

pengunjung yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal

lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan

yang melimpah. Pengunjung digolongkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Wisatawan. Pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama

24 jam di negara yang kunjungan dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan

kedalam klasifikasi sebagai berikut :

a. Pesiar untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, dan

olahraga

b. Hubungan dagang , keluarga, konferensi, misi, dan lain sebagainya.

2. Pelancong. Pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang

dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Menurut Smith (1989) karakteristik pengunjung dapat dibedakan dalam dua jenis,

yaitu karakteristik sosial-ekonomi dan karakteristik perjalanan wisata. Adapun

karakteristik pengunjung meliputi:

1. Jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan

2. Usia adalah umur responden pada saat survei

3. Kota atau daerah asal adalah daerah tempat tinggal responden

4. Tingkat pendidikan responden
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5. Status pekerjaan responden

6. Status perkawinan responden

7. Pendapatan perbulan responden

2.6.2 Faktor yang Memepngaruhi Perjalanan Wisata

Menurut Foster (1985) faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan wisata adalah

sebagai berikut :

1. Profil Wisatawan. Profil wisatawan dapat dikelompokkan menjadi dua
kategori, yaitu :
a. Karakteristi sosial-ekonomi wisatawan (Sosio-economiccharacteristic) yang

meliputi umur, pendidikan dan tingkat pendapatan.
b. Karakteristik tingkah laku yang meliputi motivasi, sikap dan keinginan

wisatawan.
2. Pengetahuan untuk melakukan perjalanan yang meliputi informasi tentang

daerah tujuan wisata serta ketersediaan fasilitas dan pelayanannya.
3. Karakteristik perjalanan yang meliputu jarak, waktu tinggal di daerah tujuan,

biaya dan waktu perjalanan.
4. Sember daya dan karakteristik daerah tujuan yang meliputi jenis atraksi,

akomodasi, ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan, kondisi lingkungan
dan sebagainya.

2.7 Proses Keputusan Pembelian

Menurut Lovelock (2001) menjelaskan bahwa keputusan pembelian untuk

layanan jasa yang sering dilakukan merupakan hal yang cukup sederhana dan

dapat dibuat dengan cepat, tanpa terlalu banyak pemikiran persepsi resiko nya

rendah, pilihan-pilihannya jelas dan arena pernah menggunakan sebelumnya,

karakteristiknya mudah dipahami, jika konsumen sudah memiliki pemasok favorit

maka dia akan memilihnya lagi selama tidak ada alasan kuat untuk memilih yang

lain.Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim dipertimbangkan konsumen
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dalam proses pemenuhan kebutuhan akan barang maupun jasa. Menurut

Kotlerdan Amstrong (2001) tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian

konsumen digambarkan dalam lima tahap sebagai berikut :

Gambar 2.1 Tahap dalam Proses Keputusan Pembelian

1. Pengenalan Masalah merupakan tahap pertama diproses keputusan pembelian

dimana konsumen mengenali masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan

perbedaan antara keadaan aktualnya dengan keadaan yang diinginkan.

Kebutuhan tersebut dapat dipicu oleh rangsangan internal maupun eksternal.

2. Pencarian informasi merupakan tahapan dimana konsumen berusaha mencari

informasi lebih banyak tentang hal-hal yang telah dikenali sebagai

kebutuhannya. Konsumen memperoleh informasi dari sumber pribadi,

komersial, publik dan sumber pengalaman.

3. Evaluasi alternatif merupakan tahapan dimana konsumen memperoleh

informasi tentang suatu objek dan membuat penilaian akhir. Pada tahap ini

konsumen menyempitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih berdasarkan

besarnya kesesuaian antara manfaat yang diinginkan dengan yang bisa

diberikan oleh pilihan produk yang tersedia.

4. Keputusan pembelian merupakan tahapan dimana konsumen telah memiliki

pilihan dan siap melakukan transaksi pembelian atau pertukaran antara uang

atau janji untuk membayar dengan baik hak kepemilikan atau penggunaan

suatu barang dan jasa.

Pengenalan
Masalah

Informasi
Pencarian

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku
Pembelian
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5. Perilaku pembelian merupakan tahapan dimana konsumen akan mengalami dua

kemungkinan yaitu kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pilihan yang

diambilnya.

Dari tahap-tahap berikut maka disimpulkan bahwa dalam mengambil suatu

keputusan pembelian, pembeli melalui beberapa proses. Awalnya dilakukan

pengenalan kebutuhan dan keinginan, dimana konsumen mengenali masalah

mereka. Tahap selanjutnya mencari informasi-informasi apa saja yang

berhubungan dengan masalah atas kebutuhan tersebut sebagai solusi pemecahan

masalah atau pemenuhan kebutuhan. Setelah mendapatkan beberapa alternatif,

konsumen akan memilih pilihan mana yang terbaik diantara beberapa alternatif.

Tahap yang terakhir konsumen akan melakukan pembelian dan menunujukkan

reaksi yang berupa perilaku setelah pembelian. Menurut Kotler dan Amstrong

(2001) dalam memasarkan suatu produk pada strategi pemasaran senantiasa

bertumpu kepada pengambilan keputusan pembelian yang dimiliki oleh

pelanggan.

Gambar 2.2 Tahap-tahap Antara Evaluasi Alternatif dan Keputusan
Pembelian

Sumber : Kotler dan Amstrong (2001)

Keputusan  Pembelian

Sikap Orang Lain Faktor situasi yang
tidak terantisipasi

Niat pembelian

Evaluasi Alternatif
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Menurut Kotler dan Keller (2004) perilaku keputusan pembelian terbagi menjadi

empat jenis, yaitu :

1. Perilaku pembelian kompleks. Konsumen melakukan perilaku pembelian
kompleks ketika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada
perbedaan yang signifikan antar merek.

2. Perilaku pembelian pengurangan disonansi (ketidaknyamanan). Perilaku ini
terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang
dilakukan, atau beresiko tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antar merek.

3. Perilaku pembelian kebiasaan. Perilaku ini terjadi ketika dalam keadaan
keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit keterlibatan dalam kategori
produk ini, mereka hanya pergi ke toko untuk mengambil satu merek.

4. Perilaku pembelian mencari keragaman. Perilaku pembelian mencari
keragaman dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen
rendah, tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian yang berhubungan dengan Bauran

Pemasaran Jasa terhadap Proses Keputusan Wisatawan yaitu:

1. Siti Nur Aisyah (2013) mengungkapkan bahwa pengaruh variabel produk,

harga, promosi, tempat/lokasi, orang, proses dan bukti fisik yang digunakan

untuk industri pariwisata dikatakan berhasil karena meningkatnya jumlah

pengunjung. Berdasarkan hasil analisis data secara simultan diketahui bahwa

pengaruh variabel produk, harga, promosi, lokasi, orang, proses, dan bukti fisik

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan

mengunjungi objek wisata Maharani Zoo dan Goa Lamongan, sedangkan

secara parsial variabel promosi, orang, proses dan bukti fisik tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan mengunjungi objek

wisata Maharani Zoo dan Goa Lamongan dan variabel produk, harga, dan
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lokasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mengunjungi

objek wisata Maharani Zoo dan Goa Lamongan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdapat pengaruh bauran pemasaran jasa

yang terdiri dari produk (X1), harga (X2), tempat/lokasi (X3), promosi (X4),

proses (X5), orang (X6) dan bukti fisik (X7) secara simultan terhadap keputusan

objek wisata Maharani Zoo dan Goa Lamongan (Y) sebesar 34,1%

(berpengaruh sedang dan positif). Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel

lain yang berasal dari diri konsumen. Sedangkan pengaruh secara parsial

diperoleh t hitung untuk masing-masing variabel produk (X1), harga (X2) dan

lokasi (X3) mempunyai nilai signifikan uang lebih kecil dari taraf signifikan

maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel produk (X1), harga (X2) dan

lokasi (X3) berpengaruh terhadap keputusan mengunjungi objek wisata

Maharani Zoo dan Goa Lamongan, hal ini berbeda dengan dengan variabel

promosi (X4), proses (X5), orang (X6) dan bukti fisik (X7) yang mempunyai

nilai signifikan yang lebih besar dari taraf signifikan yang berarti berpengaruh

tidak signifikan terhadap keputusan mengunjungi wisata Maharani Zoo dan

Goa Lamongan.

2. Bayu Sutrisno, H. Hari Mulyadi, Heri Puspito Diyah Setiyorini (2013)

mengungkapkan bahwaatribut produk wisata meliputi lima indikator yaitu

atraksi wisata/daya tarik wisata, fasilitas transportasi, sumber daya manusia,

failitas pelayanan dan unsur-unsur intitusional. Sedangkan keputusan

berkunjung terdiri dari enam indikator yaitu pemilihan produk atau jasa,

pemilihan pemasok, jumlah pesanan, persyaratan dan waktu, persyaratan

pelayanan.Pada penelitian ini yang dijadikan responden adalah wisatawan
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nusantara yang berkunjung ke Water Park Bojongsari Indramayu. Berdasarkan

variabel-variabel yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah penelitian

deskriptif dan verifikatif. Berdasarkan jenis penelitian maka metode yang

digunakan adalah explanatory survey.Dalam penelitian ini maka ukuran sampel

yang digunakan adalah sebesar 100 responden. Penelitian ini juga

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas pada

penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu software computer

program SPSS 20 for windows. Semua butir pertanyaan dari variabel produk

wisata (X) maupun variabel keputusan berkunjung (Y) dinyatakan valid karena

r hitung lebih besar dari r tabel dengan skor sebesar 0,361 dan dengan tingkat

signifikansi 5% atau 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan teknik

analisis regresi berganda menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan

antara atribut produk wisata tirta terhadap keputusan berkunjung. Besarnya

sumbangan pengaruh variabel X yaitu atribut produk wisata tirta terhadap

variabel Y keputusan berkunjung sebesar 58,7%, sedangkan sisanya sebesar

41,3%.

3. Kresno Agus Hendarto (2003) mengungkapkan bahwavariabel produk, harga,

tempat, promosi, orang, proses dan layanan pelanggan secara keseluruhan

menunujukkan bahwa dalam mengembangkan strategi bauran pemasaran harus

dipertimbangkan efek bauran pemasaran terhadap segmen pasar yang dipilih.

Setiap substansi memiliki interaksi dengan yang lainnya. Dengan demikian

untuk mencapai penyatuan terbaik antara lingkunga internal dengan lingkungan

eksternal (konsumen jasa ekowisata), pengembangan unsur-unsur tersebut

harus dapat saling mendukung.



33

4. Henry Purnomo (2011) mengungkapkan bahwa variabel produk, harga, tempat,

promosi, orang, bukti fisik dan proses menunujukkan pengaruh yang signifikan

terhadap nilai pelayanan pariwisata.Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif dan verifikatif. Struktural Equation Modeling digunakan sebagai alat

analisis untuk menentukan pendekatan pemodelan yang tepat dan solusinya.

Berdasarkan penelitian ini faktor yang paling dominan menyebabkan

hedonisme wisata adalah selisih nilai jasa. Peningkatan hedonisme wisatawan

melalui penciptaan nilai jasa yang superior yang ditawarkan pada wisatawan

akan membentuk superior customer value dan akhirnya menciptakan life time

value.

5. Ratni Prima Lita (2010) mengungkapkan bahwa variabel produk, harga,

promosi, tempat, bukti fisik, proses dan orang berpengaruh secara simultan dan

parsial terhadap proses keputusan wisatawann mengunjungi objek

wisata.Penelitian ini menggunakkan pendekatan ilmu Ekonomi Manajamen

khususnya manajemen pemasaran jasa. Tipe penelitian adalah verifikatif

karena penelitian ini bertujuan intuk menguji mengenai pengaruh pelaksanaan

bauran pemasaran jasa sebagai keunggulan bersaing terhadap proses keputusan

wisatawan mengunjungi objek wisata di Kota Padang. Dalam penelitian ini,

teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana

sampel diambil 150 wisatawan yang mengunjungi objek wisata di Kota

Padang. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan

data sekunder. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan

analisis jalur.
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6. M. Akrom Khasani (2014) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Cahaya adalah

pendapatan wisatawan, biaya perjalanan, biaya perjalanan ke objek wisata lain,

lama perjalanan dan fasilitas. Sampel yang digunakan pada penelitian ini

sebanyak 100 orang wisatawan yang berkunjung ke Pantai Cahaya dengan

menggunakan teknik accidental sampling.

Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan kuesioner. Teknik

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil

analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapatan dan fasilitas

berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan wisatwan Pantai Cahaya,

sedangkan biaya perjalanan, biaya perjalanan ke objek wisata lain dan lama

perjalanan tidak berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan Pantai

Cahaya.

2.9 Kerangka Pemikiran

Keberhasilan suatu kegiatan pariwisata sangat ditentukan oleh tingkat kualitas

pelayanan yang diberikan kepada wisatawan, hal ini akan berdampak pada

keputusan wisatawan berkunjung kepada tempat wisata. Bauran pemasaran jasa

yang mempunyai pengaruh dalam menentukan suatu keberhasilan strategi

pemasaran. Dalam memahami bauran pemasaran pariwisata tersebut, tidak lepas

dari fakor strategi bauran pemasaran yang meliputiproduct (produk), price

(harga), promotion (promosi), place (tempat/distribusi), physical evidence (bukti

fisik), process (proses), dan people (orang). Pelaksanaan bauran pemasara jasa

yang dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata diperkirakan bisa
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mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata di Pantai

Sari Ringgung. Pengelola objek wisata diharapkan menerangkan program bauran

pemasaran yang sedikit berbeda dengan program bauran pemasaran barang.

Selain itu dalam objek pariwisata juga mengedepankan proses keputusan

pembelian (wisatawan) dalam meningkatkan objek wisata yang lebih berkembang

lagi.Menurut Lovelock (2001) menjelaskan bahwa keputusan pembelian untuk

layanan jasa yang sering dilakukan merupakan hal yang cukup sederhana dan

dapat dibuat dengan cepat, tanpa terlalu banyak pemikiran persepsi resiko nya

rendah, pilihan-pilihannya jelas dan karena pernah menggunakan sebelumnya,

karakteristiknya mudah dipahami, jika konsumen sudah memiliki pemasok favorit

maka dia akan memilihnya lagi selama tidak ada alasan kuat untuk memilih yang

lain.

Berdasarkan kerangka pemikiran maka model penelitiannya sebagai berikut :

Gambar Model Penelitian 2.3
Product (X1)

Keputusan
Berkunjung

Wisatawan (Y)

Price (X2)

Place (X3)

Promotion (X4)

People (X5)

Process (X6)

Physical Evidence(X7)
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2.10 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 = Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan

H2 : Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan

H3 : Tempat berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan

H4 : Promosiberpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan

H5 : Orang berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan

H6 : Proses berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan

H7 : Bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung

wisatawan


