
PENGARUH PROMOSI, eWOM, DAYA TARIK WISATA,
DAN PELAYANAN BIRO JASA TRANSPORTASI

TERHADAP MINAT WISATAWAN
(Studi Pada Wisata Anak Gunung Krakatau)

(Skripsi)

Oleh

TRIA AYU PRIANTI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



PENGARUH PROMOSI, eWOM, DAYA TARIK WISATA,
DAN PELAYANAN BIRO JASA TRANSPORTASI

TERHADAP MINAT WISATAWAN
(Studi Pada Wisatawan Anak Gunung Krakatau)

(TRIA AYU PRIANTI)

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mengambil keputusan Wonderful Indonesia sebagai
manajemen merk baru pariwisata di Indonesia. Melalui program Tahun Kunjungan
Indonesia (TKI), pemerintah dapat memperkenalkan atau mempromosikan berbagai
kekayaan alam dan keragaman budaya lokal sebagai bentuk upaya dalam
mempertahankan budaya dan melestarikan alamnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi,eWOM, daya tarik
wisata, dan pelayanan biro jasa transportasi terhadap minat wisatawan. Populasi
dalam penelitian ini adalah wisatawan Anak Gunung Krakatau yang berjumlah 100
responden dengan menggunakan tehknik simple random sampling. Pengambilan
kuesioner dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu di Dermaga Canti Kalianda.

Berdasarkan analisis data, promosi, eWOM, daya tarik wisata, dan pelayanan biro
jasa transportasi berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan Anak Gunung
Krakatau, dan secara simultan promosi, eWOM, daya tarik wisata, dan pelayanan biro
jasa transportasi berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan Anak Gunung
Krakatau.

Kata Kunci : eWOM, Daya Tarik Wisata, Pelayanan Biro Jasa
Pustaka : 43 (1999 – 2008)



EFFECT PROMOTION, eWOM, TOURIST ATTRACTION, AND SERVICES
TRANSPORTATION SERVICES BUREAU OF TOURIST INTEREST (STUDY

ON TOURISTS CHILD OF KRAKATAU)

(TRIA AYU PRIANTI)

ABSTRACT

The Indonesian government also took the decision Wonderful Indonesia as a new
brand management of tourism in Indonesia. Through a program of Visit Indonesia
(TKI), the government may introduce or promote the natural richness and diversity of
local culture as an effort in maintaining the cultural and natural preserve.

The purpose of this study was to determine the effect of promotion, eWOM, tourist
attraction, and service bureaus transportation services to tourists. The population in
this study is the Child of Krakatoa rating of the 100 respondents using simple random
sampling tehknik. Taking questionnaire was conducted on Saturday and Sunday at
the Pair Canti Kalianda

Based on data analysis, promotion, eWOM, travel attractions, services bureau of
transportation significant effect on the interest of tourists Child of Krakatoa.
Simultaneously Promotion, eWOM, tourist attractions, transportation and service
bureau jointly significant effect on the interest of tourists Child of Krakatoa.

Keywords: eWOM, Travel Attractions, Service Bureaus
Bibliography: 43 (1999 - 2008)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan dan investasi senantiasa menjadi dua sektor pendukung pendapatan

negara. Pada sektor pariwisata sangat perlu diperhatikan dengan seksama, karena

tanpa kita sadari bahwa sektor pariwisata semakin mengokohkan dirinya menjadi

salah satu peraup devisa yang sangat penting di negara-negara Asia Pasifik,

karena disebabkan dari sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa

pariwisata telah menjadi kebutuhan primer masyarakat maju dan kekayaan alam

yang ada di Indonesia menjadikan potensi pariwisata yang sangat luar biasa.

Melimpahnya potensi pariwisata yang ada di Indonesia, jika dapat dikelola

dengan baik dan tepat maka pariwisata tersebut dapat memberikan dampak yang

positif terhadap bidang ekonomi maupun bidang sosial budaya. Karena dari

kegiatan pariwisata tersebut secara tidak langsung menyentuh dan melibatkan

masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata

merupakan kegiatan wisata yang didukung layanan dan fasilitas yang disediakan

oleh pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Dampak pariwisata sebagai

suatu bisnis adalah memberikan pengaruh terhadap sosial ekonomi sekitar.
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Tingginya kunjungan masyarakat luar daerah membawa dampak positif terhadap

perekonomian masyarakat sekitar.

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia, pada

tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa

setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan

data tahun 2014, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia

sebesar 9,4 juta lebih atau tumbuh sebesar 7,05% dibanding tahun sebelumnya.

(id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Indonesia)

Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di

Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang

6.000 diantaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia

setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan

terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia.

Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia mencanangkan kembali Tahun

Kunjungan Indonesia (TKI) dan Tahun Kunjungan Museum. Program ini

dikerjakan untuk mendukung kesadaran penduduk pada museum dan menambah

jumlah pengunjung museum. Pemerintah Indonesia juga mengambil keputusan

Wonderful Indonesia sebagai manajemen merk baru pariwisata di Indonesia.

Melalui program Tahun Kunjungan Indonesia (TKI), pemerintah dapat

memperkenalkan atau mempromosikan berbagai kekayaan alam dan keragaman

budaya lokal sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan budaya dan

melestarikan alamnya.
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Seperti provinsi-provinsi umumnya di Indonesia, Provinsi Lampung memiliki

banyak objek wisata yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Pada tahun 2014 tercatat

sebanyak 353 objek wisata, yang berupa taman hiburan umum, peninggalan

sejarah, objek wisata alam dan tirta, objek wisata budaya, objek wisata religius

objek wisata argo, objek wisata bahari serta objek wisata buatan. Di Lampung

sendiri terdapat banyak sekali jumlah usaha pariwisata, menurut Badan Pusat

Statistik Lampung ada beberapa jumlah usaha pariwisata menurut

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014 yang tercantum dalam Tabel

1.1 berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Pariwisata menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Lampung Tahun 2014

Kabupaten / Kota
Banyaknya Usaha Pariwisata

Hotel
Bintang

Hotel
Melati

Obyek
Wisata

Rumah
Makan

(1) (2) (3) (4) (5)

01.    Lampung Barat - 17 15 48

02.    Tanggamus - 9 77 86

03.    Lampung Selatan - 21 37 113

04.    Lampung Timur - 9 10 75

05. Lampung Tengah - 17 13 230

06.    Lampung Utara - 12 47 45

07.    Way Kanan - 5 59 30

08.    Tulang Bawang - 10 15 30

09.    Pesawaran - - 10 18

10.    Pringsewu - 7 13 73

11.    Mesuji - 2 12 41

12.    Tulang Bawang Barat - 1 11 56

13.    Pesisir Barat - 30 - 16

14.    Bandar Lampung 14 66 26 194

15.    Metro - 10 8 120

Jumlah 14 216 353 1 175

Sumber :  Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Lampung 2014
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Banyaknya jumlah destinasi wisata yang tersebar di Lampung mengundang para

wisatawan untuk berkunjung ke Lampung, terlihat dari data yang di dapatkan dari

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung yang setap tahunnya

meningkat. Perkembangan jumlah wisatawan ke Provinsi Lampung dapat dilihat

pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Perkembangan jumlah wisatawan ke Provinsi Lampung tahun 2010-2014

Tahun Wisatawan Total
Nusantara Mancanegara

2010 2.136.103 37.503 2.137.606
2011 2.285.630 47.103 2.332.733
2012 2.581.165 58.205 2.639.370
2013 3.392.125 75.590 3.467.715
2014 4.327.188 95.528 4.422.716

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung 2014

Dalam Tabel 1.2 kunjungan jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung

setiap tahunnya memiliki jumlah total yang selalu meningkat. tercatat pada tahun

2011 meningkat sebesar 9,12% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 jumlah

wisatawan meningkat sebesar 11,61% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013

jumlah wisatawan meningkat sebesar 23,8% dari tahun sebelumnya. Di tahun

2014 jumlah wisatawan meningkat sebesar 21.59% dari tahun sebelumnya.

Dengan rata-rata peningkatan sebesar 16,53%.

Provinsi Lampung sendiri banyak memiliki keanekaragaman wisata hayati

maupun bahari. Salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki pantai

dengan pemandangan bawah laut yang indah serta gunung yang indah terletak di

Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu

Kabupaten di Provinsi Lampung Ibukota Kabupaten ini terletak di Kalianda.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 Km² dan berpenduduk sebanyak
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923.002 jiwa (LSDA 2007). Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi dan

kekayaan alam yang luar biasa, keanekaragaman budayanya yang unik serta

keramah tamahan masyarakatnya. Pesona keindahan alam menyatu dengan

keragaman seni budaya, berbagai suku bangsa dan agama hidup berdampingan di

Lampung Selatan. Pembangunan peradaban modern, berjalan serasi dengan

budaya tradisional masyarakatnya.

Sektor pariwisata sendiri merupakan potensi andalan dari Kabupaten Lampung

Selatan, setiap tahun ratusan bahkan ribuan wisatawan datang ke Kabupaten

Lampung Selatan untuk berkunjung, berlibur dan menikmati keindahan pantainya.

Menurut data yang di ambil dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota bandar

Lampung, dalam 3 tahun terakhir jumlah wisatawan yang berkunjung ke

Kabupaten Lampung Selatan juga meningkat setiap tahunnya. Jumlah kunjungan

wisatawan Kabupaten Lampung selatan dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Lampung Selatan 2012-2014

Tahun
Wisatwawan

Total
Nusantara Mancanegara

2012 248.116 5.871 253.987
2013 379.212 7.051 386.263
2014 442.918 7.645 450.563

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung

Dapat dilihat dalam tabel 1.3 jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Lampung

Selatan memiliki jumlah kunjungan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada

tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Lampung Selatan meningkat

sebesar 34,2% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2014 jumlah kunjungan

wisatawan meningkat sebesar 14,2%. Meskipun peningkatan lebih besar di tahun

sebelumnya, namun peningkatan jumlah wisatawan Kabupaten Lampung Selatan
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memiliki jumlah peningkatan yang cukup signifikan. Tingginya minat pengunjung

yang datang diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan asli daerah,

mendorong perkembangan ekonomi lokal disekitar daerah tujuan wisata,

membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat. Menurut data Dinas Pariwisata Lampung Selatan ada

sebanyak 19 destinasi wisata di Kabupaten Lampung Selatan dengan Jumlah

kunjungan pada tahun 2014 yang tercantum pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Destinasi Wisata dan Jumlah Pengunjung Kabupaten Lampung Selatan

Tahun 2014
(Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan)

No. Objek Wisata Lokasi/Kecamatan
Jumlah

Pengunjung

1. Pemandian Air Panas Natar Natar 69.355

2. Tabek Indah Natar 40.411

3. Pantai Tanjung Selaki Katibung 60.991

4. Pantai Pasir Putih Katibung 102.551

5. Kalianda Resort Kalianda 19.556

6. Pantai Bagus Kalianda 29.900

7. TPI BOM (Kuliner) Kalianda 9.751

8. Pantai Alau-alau/Laguna Helau Kalianda 2.153

9. Pantai Tanjung Beo Kalianda 4.036

10. Pantai Banding Resort Kalianda 4.975

11. Pemandian Way Belerang Kalianda 8.770

12. Pantai Guci Batu Kapal Kalianda 11.524

13. Pantai Merak Belantung Kalianda ....

14. Pantai Sapenan Kalianda 21.164

15. Cottage Pulau Sebesi Rajabasa 949

16. Pantai Wartawan Rajabasa 15.935

17. Pantai Canti Indah Rajabasa 7.487

18. Gunung Krakatau Rajabasa 901

19. Menara Siger Bakauheni 4.770

sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan 2014
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Daratan, lautan, sungai serta pegunungan menampakan rona keindahan. Pulau -

pulau kecil yang tersebar, teluk dan pantainya menawarkan aneka kegiatan wisata

bahari. Gugusan kepulauan Krakatau purba dengan letusannya yang dahsyat

menyimpan banyak misteri keindahan didalamnya, Pulau Sebesi dan Pulau Rakata

serta objek wisata lainnya yang tersebar di Kecamatan - kecamatan yang ada di

Kabupaten Lampung Selatan menjadi tempat kunjungan yang menarik selama ada

di Lampung Selatan. Salah satu destinasi wisata hayati dan bahari yang menjadi

favorit para wisatawan yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan adalah

wisata Anak Gunung Krakatau. Wisata Anak Gunung Krakatau merupakan salah

satu tempat wisata alam Lampung yang memiliki pesona wisata alam yang

menarik dan banyak di kunjungi.

Terletak di antara pulau Jawa dan pulau Sumatra membuat wisata Anak Gunung

Krakatau mudah sekali untuk diakses dari beberapa wilayah. Ada dua rute

perjalanan yang biasa Wisatawan gunakan untuk menuju lokasi wisata Anak

Gunung Krakatau yaitu dari Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Rute yang

dapat di tempuh untuk mencapai lokasi wisata Anak Gunung Krakatau jika dari

Bandar Lampung, dapat menggunakan bus jurusan Rajabasa-Bakauheni,

kemudian berhenti di Kalianda dan bisa berlanjut ke Desa Canti. Hal yang sama

juga berlaku jika wisatawan berangkat dari Bakauheni, anda bisa menggunakan

bus jurusan Kalianda, kemudian dari dermaga di Desa Canti, biasanya banyak

perahu motor nelayan yang bisa disewa untuk mengantarkan wisatawan

mengunjungi lokasi Anak Gunung Krakatau kurang lebih waktu tempuhnya bisa

mencapai 2,5 jam.
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Anak gunung krakatau

Gambar 1.1. Anak Gunung Krakatau Gambar 1.2. Wisatawan mendaki anak gunung

krakatau

Gambar 1.3. Spot snorkling Legoon Cabe Gambar 1.4. Dermaga Canti Kalianda

Menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan

tahun 2014 tercatat sebanyak 901 wisatawan yang berwisata ke Anak Gunung

Krakatau. Tingginya kunjungan wisatawan Anak Gunung Krakatau tersebut salah

satunya berasal dari informasi yang sering dipromosikan oleh pihak pengelola

tempat wisata tersebut dikarenakan informasi merupakan salah satu hal yang

paling dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk informasi mengenai

tempat wisata yang akan dikunjungi. Informasi dapat menyebar dengan sangat

cepat melalui komunikasi. Komunikasi di dalam dunia pemasaran memegang

peranan penting dalam meningkatkan penjualan. Dilihat dari sisi konsumen,

komunikasi turut membantu dalam minat berkunjung dan menentukan keputusan

berkunjung.

Menurut Chandra (2007), upaya kegiatan mempromosikan tempat kunjungan

wisata di daerah tidak semudah dengan kegiatan serupa yang dilakukan untuk
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produk-produk perusahaan. Disamping karakternya yang berbeda, tempat wisata

perlu dijual dengan memanfaatkan kegiatan public relations di pasar

internasional.

Potensi pasar dan margin keuntungan di bisnis tempat wisata yang cukup besar,

disertai dengan terbukanya pasar bebas bagi setiap pemain atau pesaing untuk

masuk ke dalam pasar, maka persaingan untuk menawarkan fasilitas-fasilitas

maupun wahana yang dimiliki oleh tempat wisatanya. Hal ini membuat

pengunjung menghadapi banyak pilihan tempat wisata yang akan dikunjunginya

sehingga para pengunjung dapat memiliki banyak pilihan dalam menentukan

keputusan berkunjung sesuai dengan niatnya.

Dewasa ini telah banyak berbagai promosi yang diberikan oleh penyedia jasa

wisata Anak Gunung Krakatau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan,

seperti Indahnesia, Ngetrip Mulu, Langgeng Wisata, Wikitravel, Indoribu,

Funtripstour, dan lain-lain. Berbagai promosi dilakukan oleh penyedia jasa wisata

misalnya mulai dari harga yang ditawarkan, pelayanan yang ramah, pelayanan

jasa transportasi yang aman serta destinasi lain selain wisata Anak Gunung

Krakatau.

Salah satu hal yang dapat menumbuhkan minat berkunjung ketempat wisata

adalah pengaruh orang-orang sekitarnya yang mengkomunikasikan kualitas

tempat wisata tersebut. Pengaruh komunikasi electronic word of mouth saat ini

juga menjadi hal yang terpenting dalam dunia pemasaran. Menurut Schiffman dan

Kanuk (2004), menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan,

pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah faktor yang dapat menimbulkan
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minat beli konsumen. Pengaruh eksternal (input) ini terdiri dari usaha pemasaran

dan faktor sosial budaya. Contoh dari faktor sosial budaya adalah pengaruh yang

berasal dari rekomendasi orang lain (word of mouth) misalnya melalui teman,

keluarga, maupun pendapat seseorang dari media sosial ataupun koran.

Tak hanya pengaruh word of mouth yang menjadi faktor minat berkunjung

wisatawan, daya tarik tempat wisata juga menjadi faktor yang mempengaruhi

seseorang ingin berkunjung ke tempat tersebut. Menurut Edward (1991) daya

tarik merupakan salah satu faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan

perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi

tujuan utamanya atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanan

primer karena keinginannya menyaksikan, merasakan dan menikmati daya tarik

tujuan tersebut. Wisata Anak Gunung Krakatau memiliki keunikan dan

keragaman tersendiri sebagai daya tarik wisatawannya sehingga para wisatawan

akan memutuskan untuk berkunjung ke Anak Gunung Krakatau.

Saat ini telah banyak kita temukan berbagai penawaran biro jasa transportasi yang

menawarkan berbagai fasilitas serta pelayanan yang diberikan oleh biro jasa

transportasi tersebut. Diperlukan strategi untuk dapat meningkatakan daya saing

diantara perusahaan yang bergerak di bidang biro jasa transportasi. Apabila

sebuah perusahaan memiliki kualitas pelayanan biro jasa transportasi yang baik

maka akan meningkatkan minat wisatawan yang menggunakan jasa pelayanan

biro jasa transportasi tersebut yang tentunya akan berdampak pula pada

peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke wisata Anak Gunung

Krakatau. Sebaliknya jika pelayanan biro jasa transportasi buruk, maka jumlah

wisatawan yang berkunjung akan berkurang.
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian yang dituangakan dalam bentuk proposal dengan judul “Pengaruh

Promosi, eWOM, Daya Tarik Wisata, dan Pelayanan Biro Jasa Transportasi

Terhadap Minat Wisatawan (Studi Pada Wisatawan Anak Gunung

Krakatau Kabupaten Kalianda).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah promosi yang diberikan oleh penyedia pelayanan jasa trip

perjalanan berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan Anak

Gunung Krakatau?

2. Apakah eWOM berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan Anak

Gunung Krakatau?

3. Apakah daya tarik wisata berpengaruh signifikan terhadap minat

wisatawan Anak Gunung Krakatau?

4. Apakah pelayanan biro jasa transportasi berpengaruh signifikan terhadap

minat wisatawan Anak Gunung Krakatau?

5. Apakah promosi, eWOM, daya tarik wisata, dan pelayanan biro jasa

transportasi secara simultan berpengaruh terhadap minat wisatawan Anak

Gunung Krakatau?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui promosi yang diberikan oleh penyedia pelayanan jasa

trip perjalanan berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan Anak

Gunung Krakatau

2. Untuk mengetahui eWOM berpengaruh signifikan terhadap minat

wisatawan Anak Gunung Krakatau.

3. Untuk mengetahui daya tarik wisata berpengaruh signifikan terhadap

minat wisatawan Anak Gunung Krakatau.

4. Untuk mengetahui pelayanan biro jasa transportasi berpengaruh signifikan

terhadap minat wisatawan Anak Gunung Krakatau.

5. Untuk mengetahui promosi, eWOM, daya tarik wisata, dan pelayanan biro

jasa transportasi secara simultan berpengaruh terhadap minat pengunjung

wisata Anak Gunung Krakatau.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dan referensi kepada penelitian-penelitian sejenis yang akan datang kaitannya

dengan promosi, eWOM, daya tarik wisata, dan pelayanan biro jasa

transportasi terhadap minat wisatawan.
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b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan

informasi bagi pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan terkait

daya tarik tempat wisata, promosi dan pelayanan biro jasa terhadap minat

wisatawan untuk berkunjung ketempat wisata yang berada di daerah

Kabupaten Kalianda untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar

daerah tempat wisata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemasaran

2.1.1. Pengertian Pemasaran

Pada saat ini persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang

lainnya cukup ketat. Setiap perusahaan mencoba berbagai cara untuk dapat

merebut pangsa pasar. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan

pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Maka

perusahaan perlu menjalankan kegiatan pemasaran yang benar-benar memberikan

kepuasan kepada para konsumen.

Pasar atau Market, menurut Kotler (2000); a collection of buyers and sellers who

transact over a particular product of product class. Pasar adalah sekumpulan

pembeli dan penjual yang melakukan transaksi sebuah produk atau kelompok

produk tertentu (pasar perumahan atau bahan makanan). Pemasaran atau

Marketing , menurut Kotler (2000); is a society process by which individuals and

groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely

exchanging products and services of value with others. Pemasaran yaitu sutau

proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang
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mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara

bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Menurut Wiliam J. Stanton (2007) marketing is a total system business design to

plan, price, promote and distribute want satisfying products to target market to

achive organizational objective. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan

bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan

mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.

Menurut Basu Swastha DH (2005), pemasaran adalah sitem keseluruhan dari

kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar

dapat mencapai tujuan organisasi, sedangkan menjual adalah ilmu dan seni

memengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar

bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan.

2.1.2. Bauran Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu ilmu ekonomi yang telah lama berkembang, dan

sampai pada saat ini pemasaran sangat memepengaruhi keberhasilan suatu

perusahaan untuk bisa bertahan di dalam pangsa pasar. Oleh karena itu

perusahaan harus melakukan bauran pemasaran yang juga mempunyai pengaruh

untuk menentukan berhasil tidaknya dalam memasarkan produknya, apabila

bauran pemasaran yang dilaksanakan perusahaan tersebut mampu memasarkan

produknya dengan baik, hal ini akan berpengaruh terhadap tujuan perusahaan.
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Menurut Swastha dan Irawan (2003) bauran pemasaran adalah suatu proses sosial

dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan

inginkan dengan menciptakan pertukaran produk dan nilai individu dan kelompok

lainnya. Kegiatan yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah keputusan dalam

melakukan empat variabel produk yaitu produk, harga, saluran distribusi dan

promosi. Keempat variabel yang terdapat dalam kombinasi tersebut saling

berhubungan sehingga kegiatan tersebut perlu dikombinasi dan dikoordinasi agar

perusahaan dapat melakukan kegiatan pemasaran yang efektif. Bauran pemasaran

atau marketing mix terdiri atas 4P, yaitu sebagai berikut:

1. Produk (product)

Produk dalam bauran pemasaran merupakan unsur yang paling penting,

karena sebuah perusahaan harus bisa mengetahui produk apa yang akan

dibuat dan produk apa yang diinginkan oleh konsumen agar kebutuhan

seorang konsumen dapat terpenuhi sesuai dengan harapannya. Menurut

Kotler (2001) produk adalah segala sesuatuyang dapat ditawarkan ke pasar

untuk mendapatkan perhatian, di beli, digunakan atau dikkonsumsi yang

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

2. Harga (price)

Dalam mempertimbangkan harga harus diperhatikan tingkat permintaan

produk, perkiraan biaya produksi, harga produk pesaing, situasi dan konsisi

persaingan serta pasar sasaran. Menurut Kotler (2001) harga adalah

sejumlah uang yang dibebankan atau suatu produk atau jasa, atau jumlah

dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki

atau menggunakan produk atau jasa tersebut
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3. Saluran Distribusi (place)

Didalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan dibidang

pemasaran setiap perusahaan melakukan kegiatan penyaluran, yaitu

kegiatan penyampaian produk ke tangan konsumen pada waktu yang tepat.

Menurut Swastha dan Irawan (2002) saluran distribusi adalah saluran yang

digunakan produksian untuk menyalurkan barang dari produsen ke tangan

konsumen atau pemakai industri.

4. Promosi (promotion)

Menurut kotler dan keller (2008), menyatakan bahwa promosi adalah

berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan

kosnumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk

atau brand yang dijual.

2.2. Promosi (Promotion)

Istilah promosi banyak diartikan sebagai upaya untuk membujuk orang untuk

menerima produk, jasa, konsep dan gagasan. Promosi mencerminkan kegiatan-

kegiatan yang mengkomunikasikan keunggulan suatu produk perusahaan kepada

konsumen. Pengertian promosi menurut Swastha dan Irawan (2003)

mendefinisikan promosi adalah arus informasi dan persuasi suatu arah yang dibuat

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan

pertukaran dalam pemasaran. Perusahaan melakukan kegiatan promosi

dikarenakan menurut Isnaini (2005) adalah sebagai berikut:

1. Banyak hal didalam perusahaan yang harus diketahui oleh pihak luar.

2. Agar perusahaan lebih dikenal oleh peusahaan.
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3. Agar penjualan selalu meningkat.

4. Perusahaan ingin memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan

tersebut lebih baik dari pada pesaing-pesaingnya.

Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk

menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), atau mengingatkan

tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu maupun rumah tangga.

(Simamora, 2003)

Pada proses komunikasi, ada dua elemen utama yang terlibat, yatu pengirim pesan

(sender) dan penerima pesan (receiver). Ada dua alat (perangkat) yang digunakan,

yaitu pesan (message) dan media. Selain itu, dilakukan empat fungsi yang

meliputi pengkodean (encoding), penerjemah kode (decoding), respon (response),

dan umpan balik (feedback). Elemen terkhir dari sistem adalah gangguan (noise).

(Simamora, 2003). Elemen-elemen tersebut berada dalam sebuah sistem yang

digambarkan dengan model komunikasi.

Gambar 2.1 Model Komunikasi

Sumber: Simamora (2003)
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Keterangan gambar:

1. Pengirim (sender): pihak yang mengirimka pesan kepada pihak lain.

2. Pengkodean (encoding): proses untuk menjabarkan pesan ke dalam

simbol-simbol tersebut bisa berupa kata-kata lisan maupun tulisan, bahasa

isyarat, lambang dan gambar.

3. Pesan (message): sejumlah simbol yang dikrim sender kepada receiver.

4. Media: saluran komunikasi yang mengantarkan pesan dari sender kepada

receiver. Media terbagi dua, yaitu media personal (melalui orang secara

langsung) dan media non personal (media massa, surat, telepon, papan

pengumuman, dan lain-lain).

5. Penerjemahan (decoding): proses yang dilakukan receiver untuk

menerjemahkan arti simbol-simbol yang dikirimkan sender.

6. Penerima (receiver): pihak yang menerima pesan yang di sampaikan pihak

lain.

7. Respons (responses): reaksi receiver setelah menerima pesan.

8. Umpan balik (feedback): bagian dari respon penerima yang

dikomunikasikan lagi kepada pengirim pesan (sender)

9. Gangguan (noises) segala sesuatu yang dapat menghambat kelancaran

proses komunikasi. Paling tidak ada lima macam gangguan fisik, masalah

semantic/bahasa, perbedaan budaya, efek status, ketiadaan umpan balik.

(Simamora: 2003)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan

aspek dari bauran pemasaran yang fungsinya untuk menginformasikan dan

mempengaruhi konsumen sasaran sehingga konsumen akan tertarik dan
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melakukan tindakan pembelian terhadap produk maupun jasa, yang implikasinya

adalah perusahaan akan memeperoleh laba yang mereka targetkan. Jadi promosi

berfungsi untuk membertitahukan, mengingatkan, dan membujuk pembeli.

2.2.1. Tujuan promosi

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, membujuk,

serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang produk dari perusahaan. Tujuan

promosi menurut Tjiptono (2002):

1. Menginformasikan (inform), dapat berupa:

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru.

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk.

c. Menyampaikan perubahan harga pada pasar.

d. Menjelaskan cara kerja suatu produk.

e. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan.

f. Meluruskan kesan yang keliru.

g. Mengurangi ketakutan atau kehawatiran pembeli.

h. Membangun citra perusahaan.

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading), yaitu untuk:

a. Membentuk pilihan merek.

b. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu.

c. Mengubah presepsi pelanggan terhadap atribut produk.

d. Mendorong pembeli untuk belanja pada saat itu juga.

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (salesman).
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3. Mengingatkan (reminding), terdiri atas:

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan

dalam waktu dekat

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk

perusahaan.

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tak ada kampanye iklan.

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.

Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang

agar dapat mengenal suatu produk perusahaan, lalu memahaminya, berubah sikap,

menyukai, kemudian akhirnya ingin membeli dan selalu ingat akan produk

tersebut.

2.3. Electronic Word Of Mouth

WOM adalah proses menyampaikan informasi dari orang-ke-orang dan

memainkan peran utama dalam keputusan pembelian pelanggan (Richins & Root-

Shaffer, 1998) dalam Twitter Power : Tweets as Electronic Word of Mouth

(Bernard J. Jansen et. al., 2009). Selain itu, dalam jurnal tersebut juga disebutkan

bahwa dalam situasi komersial, WOM melibatkan pelangan untuk berbagi sikap,

opini, atau reaksi tentang bisnis, produk, atau jasa dengan orang lain. WOM

marketing adalah berpengaruh, multifaset, dan biasanya sulit untuk

mempengaruhi (Dellarocas, 2003: Ha, 2006; Membantu, Lewis, Mobilio, Perry, &

Raman, 2004). WOM positif juga dianggap sebagai media komunikasi pemasaran

yang kuat bagi perusahaan untuk mempengaruhi pelanggan. Fungsi WOM

berdasarkan social networking dan trust: orang mengandalkan keluarga, teman,
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dan orang lain dalam jaringan sosialnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa

orang tampaknya lebih tertarik pada pendapat orang diluar social networking yang

mereka miliki, misalnya seperti online reviews (Duana, Gub, & Whinston, 2008).

Bentuk ini dikenal sebagai online WOM (OWOM) atau electronic WOM

(eWOM).

Dalam penelitiannya (Bernard J. Jansen et. al., 2009) juga menyebutkan bahwa

meskipun mirip dengan bentuk WOM sebelumnya, eWOM menawarkan berbagai

cara untuk bertukar informasi, banyak juga diantaranya berupa anonim atau secara

rahasia, hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan geografis dan temporal,

apalagi eWOM memiliki setidaknya beberapa diantaranya bersifat permanen

(Gelb & Sundaram, 2002; Kiecker & Cowles, 2001). Dengan demikian, eWOM

dipandang sebagai semakin penting oleh bisnis dan organisasi yang bersangkutan

dengan manajemen reputasi. Perusahaan dan organisasi lainnya yang bergulat

dengan bagaimana merek eWOM akan mempengaruhi proses yang ada seperti

merek dagang (Goldman, 2008).

Internet telah memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk baru dari platform

komunikasi yang dapat memberdayakan providers dan konsumen dengan lebih

baik, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi dan pendapat baik dari

business-to-consumer, dan dari Consumer-to-Consumer. Electronic word-of

mouth (e-WOM) mengacu pada setiap penyataan positif atau negatif yang

dilakukan oleh para pelanggan potensial, pelanggan sebenarnya, atau mantan

pelanggan tentang suatu produk atau perusahaan yang tersedia bagi banyak orang

dan lembaga melalui internet (T., Henning-Thurau, et. all, 2004).
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Word-of-mouth Marketing Association (WOMMA, 2012) mendefinisikan Word-

of-Mouth Marketing: “Giving people a reason to talk about your product and

services, and making it easier for that conversation to take place. It is the art and

science of building active, mutually benefit consumer-to-consumer and consumer-

tomarketer communication”. Greg Nyilasyi dalam (Surya Sutriono, 2008)

menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang senang sekali

membagi pengalamannya terhadap sesuatu. Misalnya, membicarakan restoran

atau produk yang dibeli kemudian merekomendasikannya kepada orang lain. Jika

pengalaman tersebut positif maka rekomendasi tersebut akan menjadi bola salju

yang menghasilan kesuksesan terhadap produk tersebut, sebaliknya jika

pengalaman tersebut negatif maka bisa menghasilkan kehancuran bagi produk dan

merek tersebut.

(Dirio, 2001: Arnaud De Bruyn dan Gray L. Lilien, 2011) menyebutkan bahwa

word-of-mouth yang menyebar dengan cepat dapat menyebabkan terjadinya viral

marketing. Konsep viral marketing ini menunjukkan bahwa pemasar dapat

memanfaatkan kekuatan jaringan interpersonal untuk mempromosikan produk

atau jasa. Konsep ini mengasumsikan bahwa elektronik peer-to-peer komunikasi

merupakan sarana yang efektif untuk mengubah jaringan komunikasi (elektronik)

ke jaringan yang berpengaruh, menangkap perhatian penerima, memicu

ketertarikan, dan akhirnya menimbulkan adopsi atau penjualan. Selain itu, untuk

lebih memahami mengapa dan bagaimana viral marketing bisa efektif, kita harus

memahami proses dan mekanisme yang mendasari pengaruhnya.
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Perbedaan antara word-of-mouth marketing (WOM tradisional) dengan electronic

word-of-mouth (eWOM). Perbedaannya dapat dilihat dari dua hal yang signifikan,

yaitu:

1. They are electronic by nature; there is no face-to-face communication.

(bersifat elektornik sesuai keadaan atau kondisi dan tanpa ada komunikasi

tatap muka)

2. Those referrals are usuallu unsolicited, that is, they are sent to recipients

who are not looking for information, and hence are not necessarily willing

to pay attention to them. (bersifat unsolicited maksudnya adalah

pengiriman pesan menyampaikan pesan kepada penerima yang tidak

mencari informasi, dan belum tentu bersedia untuk memberikan perhatian

mereka pada informasi tersebut)

Perbedaan antara WOM dan eWOM dapat dibedakan berdasarkan pada media

digunakan; penggunaan WOM tradisional biasanya bersifat face-to-face (tatap

muka), sedangkan penggunaan eWOM biasanya bersifat secara online melalui

cyberspace. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi. Tempat fisik dimana

word-of-mouth terjadi telah berubah dari face-to-face ke cyberspace.

Perubahan medium mampu menjelaskan perbedaan antara WOM tradisional dan

electronic word-of-mouth(eWOM). Aksesibilitas tinggi eWOM dapat mencapai

jutaan orang, dapat dilakukan untuk jangka waktu yang panjang, dan dapat

ditemukan oleh siapa saja yang tertarik pada produk tertentu atau perusahaan.

Selain itu, karakteristik khas dari eWOM adalah dapat memungkinkan pengguna

web untuk mengembangkan hubungan virtual dan community.
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(Bernard J. Jansen et. al., 2009) menyebutkan bahwa salah satu bentuk baru

pemasaran berpotensi timbulnya eWOM adalah microblogging menggunakan

layanan web komunikasi sosial seperti twitter. Salah satu pradigma untuk

mempelajari konektivitas konstan dari modern social networking disebut dengan

attention economy (Davenport & Beck, 2002), dimana merek terus bersaing untuk

mendapatkan perhatian pelanggan potensial. Dalam perhatian ini ekonomi,

microblogging merupakan bentuk baru komunikasi dalam mana pengguna dapat

menggambarkan hal yang menarik dan mengekspresikan sikap bahwa mereka

bersedia untuk berbagi dengan orang lain dalam posting singkat (yakni,

miroblogs). Posting ini kemudian diditribusikan pleh instant messages, ponsel,

email,atau web. Mengingat karakteristik komunikasi yang berbeda, microblogging

layak untuk mendapat perhatian serius sebagai bentuk eWOM.

Dalam buku The Secrets of word-of-mouth Marketing, George Silverman

meringkas sifat-sifat dari word-of-mouth dan alasan untuk perusahaan

menggunakan kekuatan dari word-of-mouth, yaitu: memiliki pengaruh kuat dan

sangat persuasif di pasar. Dalam Mekanismenya menyampaikan pengalaman

pribadi, bersifat independen dan kredibel, menjadi bagian dari suatu produk itu

sendiri, informasi yang diberikan dapat disesuaikan dengn kebutuhan agar lebih

relevan dan lengkap, bersifat self-generating, self breeding (tumbuh secara

eksonensial, bahkan kadang tumbuh secara eksplosif), kecepatan dan luang

lingkupnya tak terbatas, dapat berasal dari satu sumber ataupun beberapa

(sejumlah kecil) sumber, sangat bergantung pada keadaan dan sumber, dapat

sangat menghemat waktu, efisien, serta hemat tenaga kerja, dapat bersifat negatif,

tetapi yang negatif sebenarnya dapat diubah kembali menjadi positif melalui
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klarifikasi, serta bersifat sangat mudah untuk menstimulasi, memperkuat, dan

mempertahankan.

Saat ini, peningkatan penggunaan sosial media juga berdampak pada eWOM.

Munculnya kepercayaan konsumen pada generated media, atau dikenal sebagai

sosial media, di masa depan menggarisbawahi perubahan yang terjadi pada

lanskip komunikasi. Konsumen akan semakin bersedia untuk percaya pada

posting online dan menambahkannya ke campuran informasi yang mereka

kumpulkan sebelum mereka membuat keputusan untuk membeli, memilih, atau

bergabung dengan kelompok. Oleh karena itu, perusahaan dan organisasi yang

berinvestasi di sosial media saat ini, dengan membangun kehadiran online dan

menghubungkan dengan konsumen yang mempublikasikan secara online, dapat

selangkah lebih maju dari pesaing mereka. Mereka akan mendapatkan

kepercayaan konsumen dan menjadi bagian dari percakapan mereka, online dan

offline, karena audiences akan bergantung pada media sosial lebih untuk

mendapatkan berita mereka (Idiil M Cakim, 2010).

2.3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Word of Mouth

2.3.1.1. Communication

Menurut Sutisna (2002), ada beberapa faktor yang dapat dijadikan dasar motivasi

bagi konsumen untuk membicarakan sebuah produk yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang mungkin begitu terlibat dalam suatu produk tertentu atau

aktivitas tertentu dan bermaksud membicarakan mengenai hal itu dengan

orang lain sehingga terjadi proses word of mouth.
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2. Seseorang mungkin banyak mengetahui mengenai produk dan

menggunakan percakapan sebagai cara untuk menginformasikan kepada

yang lain. Dalam hal ini word of mouth dapat menjadi alat untuk

menanamkan kesan kepada orang lain, bahwa kita mempunyai pengetahuan

dan keahlian tertentu

3. Seseorang mungkin mengawali suatu diskusi dengan membicarakan sesuatu

yang keluar dari perhatian utama diskusi. Dalam hal itu mungkin saja

karena ada dorongan atau keinginan bahwa orang lain tidak boleh salah

dalam memilih barang dan jangan menghabiskan waktu untuk mencari

informasi mengenai suatu merek produk.

4. Word of mouth merupakan suatu cara untuk mengurangi ketidakpastian

karena dengan bertanya kepada teman, tetangga atau keluarga informasinya

dapat lebih dipercaya, sehingga akan mengurangi penelusuran dan evaluasi

merek.

Word of mouth communication sangat berkaitan erat dengan pengalaman

penggunaan suatu merek produk. Komunikasi dari mulut ke mulut akan sangat

berbahaya bagi perusahaan yang mempunyai citra negatif, sebaliknya akan sangat

menguntungkan jika dalam komunikasi dari mulut ke mulut itu adalah mengenai

citra yang baik dan kualitas yang baik.

Didalam word of mouth communication terdapat beberapa hal yang digunakan

untuk mengukur Word of Mouth Communication tersebut berhasil atau tidak

menurut Babin, Barry “Modeling Consumer Statification And Word Of Mouth

Communication: Restorant Petronage Korea” Journal of Servive Marketing
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Vol.19 pp 133-139 indikator Word Of Mouth Communication adalah sebagai

berikut:

1. Membicarakan

Kemauan seseorang untuk membicarakan hal-hal positif tentang kualitas

produk kepada orang lain. Konsumen berharap mendapatkan kepuasan

yang maksimal dan memiliki bahan menarik untuk dibicarakan orang lain.

2. Merekomendasikan

Konsumen menginginkan produk yang bisa memuaskan dan memiliki

keunggulan dibandingkan dengan yang lain, sehingga bisa

direkomendasikan kepada orang lain.

3. Mendorong

Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan transaksi atas

produk dan jasa. Konsumen menginginkan timbal balik yang menarik pada

saat mempengaruhi orang lain untuk mamakai produk atau jasa yang telah

diberitahukan.

Sudah seharusnya diakui bahwa komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth

communication) memang memiliki nilai pemasaran yang lebih tinggi. Sebagai

bagian dari model mikro komunikasi pemasaran, word of mouth communication

memiliki model hirarki respon yaitu AIDDA oleh Wilbur Schramm Effendy

(2003), merupakan akronim dari kata-kata sebagai berikut:

1. Attention: dalam tahap ini konsumen mempunyai perhatian atau minat

terhadap suatu produk.

2. Interest: kemudian konsumen merasakan tertarik dan berusaha untuk

memahami apakah produk tersebut berguna atau tidak baginya.
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3. Desir: tahap selanjutnya konsumen tersebut menunjukan perasaan suka

atau tidak suka.

4. Decision: langkah yang diambil seseorang dalam menetapkan suatu hal

yang diinginkannya.

5. Action: merupakan tahapan terakhir yang mencerminkan tindakan yang

diambil konsumen, membeli atau tidak.

2.3.2. Proses Word Of Mouth Communication

Komunikasi word of mouth tak bisa terjadi tanpa proses, dimulai dari sumber

sampai tujuan. Setiap saluran memiliki kepentingan yang tidak boleh diabaikan.

Seperti pendapat Sutisna (2002), dalam pandangan tradisional, proses komunikasi

word of mouth dimulai dari informasi yang disampaikan melalui media masa,

kemudian diinformasikan atau ditangkap oleh pemimpin opini yang mempunyai

pengikut dan berpengaruh. Informasi yang ditangkap oleh pemimpin opini kepada

pengikutnya melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Bahkan secara lebih luas

model itu juga memasukkan penjaga informasi (gatekeeper) sebagai pihak yang

terlibat dalam proses komunikasi tersebut.

Model komunikasi word of mouth yang lebih luas digambarkan oleh Sutisna

(2002) sebagai berikut:
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Gambar 2.2
Model Komunikasi WOM

Sumber: Sutisna, 2002.

2.4. Daya Tarik Wisata

Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berbeda dalam

suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik

wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, masyarakat serta wisatawan yang saling

terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan.

Daya tarik yang tidak atau belum dikembangnkan merupakan sumber daya

potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis

pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi

kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu

kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.

Daya tarik wisata sejatinya merupakan kata lain dari objek wisata namun sesuai

peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009 kata obyek wisata sudah tidak relevan

lagi untuk menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan maka digunakanlah kata

“ Daya Tarik Wisata” maka untuk mengetahui apa arti dan makna dari daya tarik

Gatekeeper

Media masa Pemimpin opini pengikut
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wisata di bawah ini adalah beberapa definisi/pengertian mengenai Daya Tarik

Wisata menurut beberapa ahli:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009,

Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki

keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan

alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau

kunjungan wisatawan.

2. A. Yoeti dalam bukunya “Pengantar Ilmu Pariwisata” tahun 1985

menyatakan bahwa daya tarik wisata atau “tourist attraction”, istilah yang

lebih sering digunakan, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi

orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.

3. Nyoman S. Pendit dalam bukunya “Ilmu Pariwisata” tahun 1994

mendefiniskan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik dan

bernilai untuk dikunjungi dan dilihat.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa daya tarik

wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang

tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu.

Dalam UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik

wisata adalah sesuatu yang menjadi sasaran wisatawan yang terdiri dari:

a. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan

alam, flora dan fauna.

b. Daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan

sejarah, seni dan budaya, wisata agro, taman rekreasi dan komplek hiburan.
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c. Daya tarik wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua,

industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat

ibadah, tempat ziarah dan lain-lain.

Daya tarik wisata menurut Direktoral Jendral Pemerintahan di bagi menjadi tiga

macam, yaitu:

1. Daya Tarik Wisata Alam

Daya Tarik Wisata Alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta

memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun

setelah ada usaha budi daya. Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4

kawasan yaitu:

a. Flora fauna

b. Keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya ekosistem pantai dan

ekosistem hutan bakau

c. Gejala alam,misalnya kawah, sumber air panas, air terjun dan danau

d. Budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan, peternakan,

usaha perikanan

2. Daya Tarik Wisata Sosial Budaya.

Daya Tarik Wisata Sosial Budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan

sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah,

upacara adat, seni pertunjukan dan kerajinan.

3. Daya Tarik Wisata Minat Khusus.

Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan jenis wisata yang baru

dikembangkan di Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan

yang mempunyai motivasi khusus. Dengan demikian, biasanya para
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wisatawan harus memiliki keahlian. Contohnya: berburu, mendaki gunung,

arung jeram, tujuan pengobatan, agrowisata, dll.

Perencanaan dan pengelolaan daya tarik wisata alam, sosial budaya maupun objek

wisata minat khusus harus berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan

nasional maupun regional. Jika kedua kebijakan rencana tersebut belum tersusun,

tim perencana pengembangan daya tarik wisata harus mampu mengasumsikan

rencana kebijakan yang sesuai dengan area yang bersangkutan.

Suatu daya tarik wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus

memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, menurut Maryani

(1991) syarat-syarat tersebut adalah:

a) What to see.

Di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan

yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki

daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan “entertainment”

bagi wisatawan. What to see meliputi pemandangan alam, kegiatan, kesenian

dan atraksi wisata.

b) What to do.

Di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus

disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal

lama ditempat itu.

c) What to buy.

Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama

barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang

ke tempat asal.
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d) What to arrived.

Di dalamnya termasuk aksesbilitas, bagaimana kita mengunungi daya tarik

wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama tiba

ketempat tujuan wisata tersebut.

e) What to stay.

Bagaimana wisatawan akan tingggal untuk sementara selama dia berlibur.

Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non

berbintang dan sebagainya.

Selain itu pada umunya daya tarik wisata suatu objek wisata berdasarkan atas:

1. Adanya sunber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan

bersih.

2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.

3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka .

4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang

hadir.

5. Punya daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi

kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek

buah karya manusia pada masa lampau.

Suatu daerah dikatakan memiliki daya tarik wisata bila memiliki sifat:

1. Keunikan, contoh: bakar batu (di Papua) sebuah cara masak tradisional mulai

dari upacara memotong hewan (babi) sampai membakar daging, sayuran dan

umbi/talas yang disekam dalam lubang, ditutup batu lalu dibakar, serta

keunikan cara memakan masakan tersebut.



35

2. Keaslian alam dan adat yang dilakukan sehari-hari, dimana wisatawan dapat

melihat kebiasaan dan pakaian adat yaang berbeda dengan yang biasa mereka

lakukan.

3. Kelangkaan, sulit ditemui di daerah/negara lain.

4. Menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisatawan.

Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi

daya tarik yang dimiliki objek tersebut dengan mengacu pada citera keberhasilan

pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan, yaitu diantaranya adalah:

1. Kelayakan Finansial

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dan

pembangunan objek wisata tersebut. Perkiraan untung-rugi sudah harus

diperkirakan dari awal. Berapa tenggang waktu yang dibutuhkan untuk

kembali modal pun sudah harus diramalkan.

2. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional.

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang

ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki dampak

sosial ekonomi secara regional, dapat menciptakan lapangan kerja berusaha,

dapat meningkatkan penerimaan devisa, dapat meningkatkan penerimaan pada

sektor yang lain seperti pajak, perindustrian, perdagangan, pertanian, dan lain

sebagainya. Dalam kaitannya dengan hal ini pertimbangan tidak semata-mata

komersial saja tetapi juga memperhatikan dampaknya secara lebih luas.

3. Layak Teknis

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis

dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksakan diri untuk
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membangun suatu objek wisata apabila daya dukung objek wisata tersebut

rendah. Daya tarik suatu objek wisata tersebut membahayakan keselamatan

para wisatawan.

4. Layak Lingkungan

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan

pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang

mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya.

Pebangunan objek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan, tetapi sekedar

memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia dan untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga terciptanya keseimbangan,

keselarasan, dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan alam

dan manusia dengan Tuhannya.

2.5. Pelayanan Biro Jasa Transportasi

Pada umumnya biro jasa transportasi merupakan usaha penyedia angkutan untuk

kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Ruang lingkup biro jasa transportasi meliputi:

1. Membuat, menjual, dan menyelenggarakan paket wisata.

2. Mengurus jasa angkutan perorangan atau kelompok yang diurusnya.

3. Melayani pemesanan akomodasi, restaurant dan sarana wisata lainnya.

4. Mengurus dokumen perjalanan.

5. Menyelenggarakan panduan perjalanan wisata.

6. Melayani penyelenggaraan konvensi.
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Adapun fungsi dari biro jasa transportasi yang dibedakan menjadi dua fungsi,

yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.

1. Fungsi umum

Dlam hal ini biro jasa transportasi merupakan suatu badan usaha yang dapat

memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan

dengan dunia transportasi perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada

khususnya.

2. Fungsi khusus

a. Biro jasa transportasi sebagai perantara. Dlam kegiatannya biro jasa

transportasi perjalanan bertindak atas nama perusahaan lain dan menjual

jasa-jasa perusahaan yang diwakilinya.

b. Biro jasa transportsi sebagai badan usaha yang merencanakan dan

menyelenggarakan tour dengan tanggung jawab dan risikonya sendiri.

c. Biro jasa transportasi sebagai pengorganisasi yaitu dalam menggiatkan

usaha aktif menjalin kerjasama dengan perusahaan lain baik dalam dan

luar negeri. Fasilitas yang dimiliki di manfaatkan sebagai dagangannya.

Jadi dapat dismpulkan pelayanan biro jasa transportasi merupakan upaya yang

diberikan penyedia jasa angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata (bukan

angkutan transportasi reguler/umum) guna memberikan kesenangan-kesenangan

kepada pelanggan dengan adanya kemudahan-kemudahan agar pelanggan dapat

memenuhi kebutuhannya.
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2.5.1. Kualitas Pelayanan

Cara lain untuk melakukan diferensiasi adalah secara konsisten memberikan

kualitas jasa yang lebih baik daripada para pesaing. Kuncinya adalah memenuhi

atau melebihi pengharapan/ekspetasi kualitas pelanggan sasaran. Pengharapan

mereka dibentuk oleh pengalaman masa lalu, kabar mulut kemulut, dan iklan

perusahaan jasa. Hal ini dapat tercapai dengan memenuhi atau bahkan melampaui

kualitas jasa yang diharapkan oleh para pelanggan. Kualitas jasa sendiri

dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang dirasakan (perceived service) dan

jasa yang diharapkan (expected sevice). Bila jasa yang dirasakan lebih kecil dari

yang diharapkan, maka para pelangan menjadi tidak tertarik lagi pada penyedia

jasa yang bersangkutan. Sedangkan bila yang terjadi adalah sebaliknya (perceived

expected), maka ada kemungkinan para pelanggan akan menggunakan penyedia

jasa itu lagi (Kotler et.,al 1999).

Para peneliti yang sama menemukan bahwa ada lima penentuan kualitas jasa.

mereka disajikan menurut tingkat kepentingan seperti yang dinilai oleh pelanggan

(didasarkan pada alokasi dari 100 poin) (Kotelr et., al 1999):

1. Keandalan (reliability): kemampuan memenuhi janji yang dijanjikan secara

terpercaya dan akurat.

2. Kecekatan tanggap (resonsiveness): kesediaan untuk membantu pelanggan

dan memberikan layanan segera.

3. Jaminan kepastian (assurance): pengetahuan dan rasa hormat karyawan dan

kemampuan mereka untuk memberikan kepercauaan dan keyakinan.

4. Empati (emphaty): adanya rasa peduli dan perhatian kepada setiap pelanggan

secara individual.
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5. Keberwujudan (tangible): penampilan fisik, peralatan, karyawan, dan bahan

komunikasi.

2.5.2. Bentuk Pelayanan Jasa

Pelayanan seperti diketahui diatas merupakan betuk memenuhi apa-apa yan

diharapkan konsumen atas kebutuhan mereka. Pelayanan pada umumnya

dibedakan atas dua (Julita, 2001), yaitu:

1. Pelayanan atas produk berbentuk barang, yakni pelayanan yang diberikan

perusahaan atas produk perusahaan berupa barang yang berwujud.

2. Pelayanan atas produk berbentuk jasa, yakni pelayanan yang diberikan

perusahaan atas produk yang sifatnya tidak berwujud (tidak nyata).

Menurut Moenir dalam Julita (2001) bentuk-bentuk dari pelayanan tersebut terdiri

dari:

1. Pelayanan dengan lisan. Dalam pelayanan dengan lisan ini fungsi humas

betul-betul diefektifkan sebagai kepanjangan tangan dari pemberian informasi

kepada pelanggan.

2. Pelayanan dengan tulisan. Pelayanan dalam bentuk tulisan dilakukan

berdasarkan pada jarak yang terlalu jauh antara konsumen dengan produsen.

Adapun pelayanan ini dapat digolongkan yaitu pelayanan berbentuk petunjuk

dan pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan.

3. Pelayanan dengan perbuatan. Adapun pelayanan yang dilakukan dengan

perbuatan merupakan tindak lanjut dari suatu pekerjaan pada bagian pelayanan

agar dapat beradaptasi langsung atau bertatap muka dengan konsumen.
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Adanya penerapan bentuk pelayanan yang diberikan secara tidak langsung akan

dapat memberkan kepuasan kepada para kosnsumen.

Tjiptono (1997) mengemukakan kualitas pelayanan/jasa adalah tingkat

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan menurut Siagian dalam Julita

(2001) pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada

orang lain diserai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan

mereka. Dengan demikian pelayanan merupakan upaya memberikan kesenangan-

kesenangan kepada pelanggan dengan adanya kemudahan-kemudahan agar

pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya.

2.6. Minat Wisatawan

2.6.1. Pengertian Minat

Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut

sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang

bersangkutan (Sardiman, 1990). Menurut Tampubulon (1991) mengatakan bahwa

minat adalah suatu perpaudan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang

jika ada motivasi. Sedangkan menurut Djali (2008) bahwa minat pada dasarnya

merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu

di luar diri. Minat sangat besar pengaruhnya dalam mencapai prestasi dalam suatu

pekerjaan, jabatan, atau karir. Tidak akan mungkin orang yang tidak berminat

terhadap suatu pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik.

Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menghadapi

suatu objek (Mohamad Surya, 2003).
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Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap suatu

objek. Hal ini seperti dikemukakan oleh Slameto (2003) yang menyatakan bahwa

minat sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau

dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Menurut Kartini Kartono (1996),

minat merupakan momen dan kecenderungan yang serarah secara intensif kepada

suatu objek yang di anggap penting, menurut Ana Laila Soufia dan Zuchadi

(2004) menjelaskan bahwa minat merupakan kekuatan pendorong yang

menyebabkan sesoerang menaruh perhatian pada orang lain, pada aktivitas atau

objek lain. Sedangkan Slameto (2003) menjelaskan bahwa minat adalah

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa

kegiatan.

Menurut Sudirman (2003) minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih

kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan

dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan. Dari beberapa pendapat para ahli di

atas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan kecenderungan pada seseorang

yang ditandai dengan adanya pemutusan perhatian kepada objek tersebut dan

keinginan untuk terlibat dalam aktivitas tertentu, karena dirasakan bermakna bagi

dirinya dan ada harapan yang dituju.

2.6.2. Pengertian Wisatawan

Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata (Undang-undang

nomor 10 tahun 2009). Jadi menurut pengertian ini, semua orang yang melakukan
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perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya yang penting,

perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah ditempat

yang dikunjungi.

Pacific Area Travel Association memberi batasan bahwa wisatawan sebagai

orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan

maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri di mana biasanya ia

tinggal, mereka ini meliputi:

1. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang,

untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan kesehatan.

2. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bisnis, pertemuan,

konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi.

3. Pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang di tempatkan di

negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan

perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan wisatawan.

Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi:

1. Wisatawan Internasional (Mancanegara) adalah orang yang melakukan

perjalanan wisata diluar negerinya dan wisatawan didalam negerinya.

2. Wisatawan Nasional (Domestic) adalah penduduk Indonesia yang melakukan

perjalanan di wilayah Indonesia diluar tempatnya berdomisili, dalam jangka

waktu sekurang-kurangya 24 jam atau menginap kecuali kegiatan yang

mendatangkan nafkah ditempat yang dikunjungi.
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2.7. Penelitian Terdahulu

Guna menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian

terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitan Terdahulu

No.
Judul Penelitian Tahun Nama Peneliti

Teknik
Penelitian

Hasil Penelitian

1. Analisis pengaruh
kualitas produk,
daya tarik promosi
dan harga terhadap
minat beli (studi
pada StarOne di
Area Jakarta Pusat)

2009 Kusuma Dewa,
Ndaru

Estimasi
regresi

Terdapat
pengaruh yang
positif dan
signifikan
terhadap minat
beli voucher
StarOne

2. Pengaruh electronic
word of mouth
(eWOM) di social
media twitter
terhadap minat beli
konsumen (studi
pada restoran
Holycowsteak)

2012 Mustika Sari,
Viranti

Metode non-
probability
sampling
serta teknik
snowball

Menunjukkan
bahwa electronic
word of mouth
(eWOM) di social
media twitter
memiliki
pengaruh yang
kuat terhadap
minat beli.

3. Pengaruh daya tarik
wisata terhadap
minat kunjungan
wisatawan

2014 Suwarti, SE.
M.par

Uji t-test dan
Uji f-test

Terdapat
pengaruh daya
tarik wisata
terhadap minat
kunjung wisata
Pantai Cahaya
Lumba-Lumba
Kendal

Sumber: data diolah, 2017

1. Ndaru Kusuma Dewa (2009) dalam penelitiannya mengkaji tentang analisis

pengaruh kualitas produk, daya tarik promosi dan harga terhadap minat beli

(studi pada StarOne di Area Jakarta Pusat). Dari hasil penelitiannya

menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli prepaid StarOne.

Dalam peneltiannya bahwa pengisian ulang voucher prepaid StarOne masih

rendah sehingga diadakan suatu hipotesis tentang pengaruh kualitas produk,

daya tarik promosi dan harganya. Dari 200 sampel yang diambil hasil
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menunjukkan bahwa model cukup baik. Dan variabel-variabel dari kualitas

produk, daya tarik promosi dan harga menunjukkan adanya pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap minat beli voucher StarOne.

2. Viranti Mustika Sari (2012) dalam penelitiannya mengkaji tentang pengaruh

electronic word of mouth (eWOM) di social media twitter terhadap minat beli

konsumen (studi pada restoran Holycowsteak). Dari hasil penelitiannya,

peneliti menggunakan pendekatan kuantitaif. Sampel dalam penetitian tersebut

adalah 100 responden yang pernah terpapar informasi mengenai holycowsteak

dan belum bersantap di holycowsteak dengan metode non-probability sampling

serta teknik snowball. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa electronic word of mouth (eWOM) di social

media twitter memiliki pengaruh yang kuat terhadap minat beli.

3. Suwarti. SE, M.Par (2014) dalam penelitiannya mengkaju tentang pengaruh

daya tarik wisata terhadap minat kunjungan wisatawan. Dari hasil peneitiannya

peneliti menggunakan uji t-test dan uju f-test. Sampel dalam penelitian tersebut

adalah 100 responden yang menilai daya tarik wisata yang ada di Pantai

Cahaya Lumba-Lumba Kendal. Dari hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh

daya tarik wisata terhadap minat kunjung wisata Pantai Cahaya Lumba-Lumba

Kendal.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Pada penelitian ini ditambahkan beberapa variabel yang mendukung minat

wisatawan.
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2. Pada metode penelitian di tambahkan uji analisis regresi linear sederhana

untuk melihat besarnya nilai semua variabel dependen yang mempengaruhi

variabel independen.

2.8. Kerangka Pemikiran

Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan perusahaan guna

menarik konsumen untuk membeli atau memakai jasa yang di tawarkannya.

Menurut Simamora, (2003) Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang

digunakan untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), atau

mengingatkan tentang produk yang dihaslkan organisasi, individu maupun rumah

tangga. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk

atau jasanya, salah satunya adalah menggunakan media sosial atau electronik

word of mouth menurut (Dirio, 2001; Arnaud De Bruyn dan Gray L. Lilien, 2011)

menyebutkan bahwa word-of-mouth yang menyebar dengan cepat dapat

menyebabkan terjadinya viral marketing. Konsep viral marketing ini

menunjukkan bahwa pemasar dapat memanfaatkan kekuatan jaringan

interpersonal untuk mempromosikan produk atau jasa yang efektif.

Destinasi wisata yang dibutuhkan  dapat dengan cepat dan mudah didapatkan

melalui media masa sehingga menimbulkan daya tarik konsumen untuk

mengunjunginya. Menurut Nyoman S. Pendit dalam bukunya “ Ilmu Pariwisata”

tahun 1994 mendefiniskan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik

dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Untuk dapat mengunjungi tempat

wisata tersebut tak lepas dari transportasi yang digunakan. Berbagai Pelayanan
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Biro Jasa Transportasi ditawarkan guna menarik konsumen untuk menggunakan

jasanya. Seperti harga yang ditawarkan, fasilitas yang disediakan, perilaku supir

yang menimbulkan rasa puas bagi konsumennya untuk menarik konsumen

menggunakan jasanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam bentuk gambar kerangka

pemikiran pada gambar 2.3 berikut:

Promosi
(X1)

eWOM
(X2)

Daya Tarik
Wisata

(X3)

Pelayanan
Biro Jasa

Transportasi
(X4)

Minat Wisatawan
(Y)
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2.9. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ho1 : Tidak ada pengaruh signifikan antara promosi terhadap minat

wisatawan Anaka Gunung Krakatau.

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap minat

wisatawan Anak Gunung Krakatau.

2. Ho2: Tidak ada pengaruh signifikan antara eWOM terhadap minat wisatawan

Anaka Gunung Krakatau.

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara eWOM terhadap minat wisatawan

Anak Gunung Krakatau.

3. Ho3 : Tidak ada pengaruh signifikan antara daya tarik wisata terhadap minat

wisatawan Anaka Gunung Krakatau.

Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan antara daya tarik wisata terhadap minat

wisatawan Anak Gunung Krakatau.

4. Ho4 : Tidak ada pengaruh signifikan antara pelayanan jasa transportasi

terhadap minat wisatawan Anaka Gunung Krakatau.

Ha4 : Ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan jasa transportasi

terhadap minat wisatawan Anak Gunung Krakatau.

5. Ho5 : Ada pengarh signifikan secara simultan antara promosi, eWOM, daya

tarik wisata, dan pelayanan biro jasa transportasi terhadap minat

wisatawan Anak Gunung Krakatau

Ha5 : Tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara promosi, eWOM,

daya tarik wisata, dan pelayanan biro jasa transportasi terhadap minat

wisatawan Anak Gunung Krakatau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen(X , X , X , X ) dan variabel independen (Y), yaitu X = promosi, X = E-WOM,X = daya tarik wisata, X = pelayanan jasa transportasi dan Y= minat wisatawan.

Dalam penelitian ini digunakan tipe peneltian eksplanatif asosiatif. Tujuan

penelitian ini adalah menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Menurut Sugiyono (2007)

penelitian asosiatif merupakan penelitian ang bertujuan untuk mengetahui

hubungan antara dua variabel atau lebih yang dimaksudkan untuk membangun

suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol

suatu gejala tertentu.

3.2. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen dari

suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan
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(universum) dari objek penelitian (Noor, 2012). Populasi dalam penelitian ini

adalah wisatawan Anak Gunung Krakatau. Rumus yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan rumus Slovin:

= ² (Rumus 3.1)

Sumber (Sugiyono, 2013)

Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan misalnya 10%.

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat dihitung:

n = , ² = . = 99,89 dibulatkan 100 sampel

Dimana N sebesar 901, didapat dari data wisatawan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Lampung Selatan 2014.

Menurut Husein Umar (2008), berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel

yang digunakan adalah 100 wisatawan Anak Gunung Krakatau.

Kemudian dari populasi tersebut akan diambil beberapa sampel. Menurut

Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel dilakukan dengan

menggunakan simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena



50

pengambilan anggota sampel dari populasi itu dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

3.3. Sumber data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013), data primer yaitu data yang diperoleh secara

keseluruhan langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh berdasarkan

jawaban responden terhadap kuisioner.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013), data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau

dikumpulkan dari sumber lain, seperti dari buku-buku, jurnal pendukung

yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer

yang diperoleh dari hasil tanggapan responden atas daftar pertanyaan berupa

kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kuesioner merupakan suatu teknik

pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan

kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan

tersebut Sugiyono (2013).

3.5. Skala pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat
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ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data

kuantitatif (Sugiyono, 2013). Skala likert merupakan teknik mengukur sikap

dimana subjek diminta untuk mengindikasi tingkat kesetujuan atau

ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pertanyaan (Noor, 2012). Pilihan

yang bisa dipilih responden adalah:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran

Pilihan Responden Skor
Sangat Setuju 5

Setuju 4
Netral 3

Tidak setuju 2
Sangat tidak setuju 1

Sumber: Sugiyono (2013)

3.6. Definisi Konseptual

a. Promosi

Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk

atau jasa pada konsumen dengan tujuan menarik calon konsumen untuk

membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau

distributor mengharapkan kenaikanya nagka penjualan.

b. eWOM

eWOM merupakan sebuah media komunikasi  untuk saling berbagi informasi

mengenai suatu produk atau jasa yang telah dikonsumsi antar konsumen yang

tidak saling mengenal atau bertemu sebelumnya.

c. Daya tarik wisata

Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang mempunyai daya tarik,

keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke

suatu daerah tertentu.
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d. Pelayanan Jasa

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas jasa yang diselenggarakan

oleh seseorang atau kelompok orang kepada orang lain dengan manfaat untuk

menciptakan suatu kegiatan dengan jalan menyelenggarakan jasa.

e. Minat pengunjung

Minat sebagai kecenderungan dalam diri individu tertarik pada suatu objek

atau menyenangi suatu obyek. Timbulnya minat terhadap suatu obyek ini

ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik terhadap sesuatu yang

memiliki daya tarik.

3.7. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah

konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indicator)

dari suatu konsep/variabel (Noor, 2012). Dengan demikian definisi operasional

lebih menekankan kepada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran/indicator

dari suatu variabel dan ukuran tersebut tidak abstrak, namun mudah diukur.

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel Devinisi Variabel Indikator Item Skala

X1

Promosi Upaya untuk
memberitahukan
atau menawarkan
produk atau jasa
pada dengan tujuan
menarik calon
konsumen untuk
membeli atau
menkonsumsinya

a. Menginformasikan

1. Menginformasikan
suatu produk

Likert

2. Informasi yang
diberikan membangun
citra tempat wisata
3. Informasi mengenai
penyedia jasa

b. Membujuk
pelanggan sasaran

4.informasi yang diberikan
dapat menarik konsumen
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Variabel Devinisi Variabel Indikator Item Skala

c. Mengingatkan
5.mengingatkan
konsumen untuk berwisata
ke Anak Gunung Krakatau

X2

eWOM Komunikasi sosial
dalam internet
dimana penjelajah
web saling
mengirimkan
maupun menerima
informasi terkait
dengan produk
secara online.

a. Membicarakan

6.Berbicara tentang sisi
kemampuan baik tempat
wisata

Likert

7. Kemampuan internet
dalam mendapatkan
informasi

b.Merekomendasikan

8.Merekomendasikan
tempat wisata kepada
orang lain
9.Merekomendasikan
orang untuk berwisata

c. Mendorong

10.Bangga untuk
mengatakan kepada orang
lain bahwa saya berwisata
ke Anak Gunung Krakatau

X3

Daya tarik
wisata

Potensi yang
menjadi
pendorong untuk
mengunjungi
wiasata Anak
Gunung Krakatau

a. flora fauna
11.keindahan flora dan
gauna menarik perhatian
konsumen

Likert

b. Keunikan dan
kekhasan ekosistem

12.keunikan yang
ditawarkan menarik
perhatian konsumen

13. ciri khas tempat wisata

c. gejala alam
14. Anak Gunung
Krakatau merupakan
wisata alam

d. Budidaya dan
sumber daya alam

15. kelestarian budidaya
sumberdaya alam menarik
perhatian konsumen

X4

Pelayanan
biro jasa
transportasi

suatu kegiatan
atau aktivitas jasa
yang
diselenggarakan
oleh seseorang
atau kelompok
orang kepada
orang lain dengan
manfaat untuk
menciptakan suatu
kegiatan dengan
jalan
menyelenggarakan
jasa

a. Tangible
16.transportasi layak
digunakan

Likert

b. Reliability
17.Mudah mendapatkan
transportasi untuk menuju
lokasi

c. Responsiveness

18.Pelayanan yang
diberikan sangat baik
19.Karyawan selalu
menolong penumpang
kapan saja

d. Assurance

20 Kejujuran karyawan

21.Supir/karyawan
memiliki pengetahuan
yang baik

e. Emphaty

22.Memiliki staff khusus
untuk menangani keluhan
23.Selalu berusaha
mempunyai reputasi yang
baik di mata konsumen
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Variabel Definisi Variabel Indikator Item Skala

Y

Minat
Pengunjung

Minat sebagai
kecenderungan
dalam diri
individu tertarik
pada suatu objek
atau menyenangi
suatu obyek.

a. minat untuk
berkunjung

24.Ingin melakukan
kunjungan ke wisata anak
gung krakatau

Likert
b. Memberi
rekomendasi kepada
orang lain

26.Merekomendasikan
kepada orang lain untuk
berkunjung
27.Mengatakan bahwa
wisata anak gunung
krakatau merupakan
tempat wisata yang
menarik
27.Mengajak keluarga atau
teman untuk berkunjung
28.Mengatakan bahwa
wisata anak gunung
krakatau memiliki reputasi
yang baik

sumber: data diolah

3.8. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner

(Ghozali, 2005). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Sebalikya suatu alat ukur yang kurang valid memiliki validasi rendah.

Validitas dapat diketahui dengan menggunakan rumus Product Moment

Coeficient of Correlation sebagai berikut:r =
( )( ){ ² ( )²}{ ² ( )²} (Rumus 3.2)

(Umar, 2003)

Keterangan:r = Koefisien Korelasi antara variabel X dan variabel Y

n = Banyaknya sampel

x = Skor faktor

y = Skor total
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dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

i. Jika r hitung > r tabel, maka kuesioner valid

ii. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid.

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Kuesioner N=30

Variabel
Item

Pertanyaan
r Hitung r Tabel Kondisi Keterangan

promosi

1. 0,569 0,388

r hitung > r tabel

Valid

2. 0,474 0,388 Valid

3. 0,583 0,388 Valid

4. 0,677 0,388 Valid

5. 0,519 0,388 Valid

eWOM

6. 0,861 0,388

r hitung > r tabel

Valid

7. 0,37 0,388 Valid

8. 0,687 0,388 Valid

9. 0,587 0,388 Valid

10. 0,469 0,388 Valid

Daya Tarik Wisata

11. 0,562 0,388

r hitung > r tabel

Valid

12. 0,38 0,388 Valid

13. 0,409 0,388 Valid

14. 0,583 0,388 Valid

15. 0,497 0,388 Valid

Pelayanan Biro
Jasa Transportasi

16. 0,496 0,388

r hitung > r tabel

Valid

17. 0,497 0,388 Valid

18. 0,677 0,388 Valid

19. 0,659 0,388 Valid

20. 0,631 0,388 Valid

21. 0,721 0,388 Valid

22. 0,646 0,388 Valid

23. 0,669 0,388 Valid

24. 0,679 0,388 Valid

Minat Wisatawan

25. 0,474 0,388

r hitung > r tabel

Valid

26. 0,732 0,388 Valid

27. 0,655 0,388 Valid

28. 0,645 0,388 Valid

29. 0,679 0,388 Valid

Sumber: data diolah, 2017
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Berdasarkan hasil perhitungan validitas dapat diketahui bahwa seluruh item

pernyataan dinyatakan valid karena r hitung lebih besar daripada t tabel sehingga

seluruh item pernyataan dapat digunakan dalam rangka pengumpulan data.

3.9. Uji Reliabilitas

Reabillitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur

di dalam mengukur yang sama (Umar, 2003). Dalam penelitian ini pengujian

reliabilitas menggunakan bantuan program SPSS. Menurut Ghozali (2005),

instrumen penelitian dikatakan reliabel jika memiliki nilai Alpha Crombach>

0.60. Jika nilainya lebih kecil dari 0.60 maka kuesioner penelitian ini tdak

reliabel.

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner N=30

Variabel Combach Alpha Keterangan

X1 0,775 Reliabel

X2 0,806 Reliabel

X3 0,705 Reliabel

X4 0,840 Reliabel

Y 0,798 Reliabel

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 3.4, maka dapat

disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini adalah reliabel karena nilai koefisien

alpha variabel X1, X2, X3, X4, dan Y lebih besar dari nilai alpha 0,06. Oleh karena

itu berdasarkan uji coba instrumen ini sudah valid dan reliabel seluruh item

pernyataannya, maka item pernyataan dapat digunakan untuk pengukuran dalam

rangka pengumpulan data.
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3.10. Teknik Analisis Data

3.10.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menginterpretasi hasil dari jawaban responden

melalui tabulasi data berdasarkan jawaban masing-masing responden melalui

kuesioner yang disebarkan tanpa membandingkan variabel satu dengan yang

lainnya. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menginterpretasikan

data mengenai:

1. Identitas Responden yang diteliti.

2. Menetukan hasil jawaban responden.

3. Menentukan nilai mean, median, dan modus.

Penilaian pada analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan Skala Likert,

dimana alternatif jawaban responden diberikan dari skor 1 sampai dengan skor 5.

3.10.2. Analisis Kuantitatif

Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis regresi linier sederhana dam

regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik yaitu dengan

menggunakan analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

Y = a + bX + ԑt

Keterangan:

Y : Variabel Independen

a : Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
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b : Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan

ataupun penurunan variabel minat wisatawan yang didasarkan pada

variabel promosi, eWOM, daya tarik wisata, dan pelayanan biro jasa

transportasi. Bila b (+) maka naik, sedangkan bila b (-) maka terjadi

penurunan.

X : Variabel dependen

ԑt : disturbance term

Dimana:

Harga b = , Sedangkan harga a = Y – bX

Keterangan:

r : Koefisien korelasi product moment antara variabel dependen , dan variabel

independen

Sy : Simpangan baku variabel independen

Sx : Simpangan baku variabel dependen

Jadi, harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien tinggi, maka

harga b juga besar, sebaliknya bila koefisien korelasi rendah, maka harga b juga

rendah (kecil). Selain itu bila korelasi negatif, maka harga b juga negatfi, dan

sebaliknya bila koefisien korelasi positif, maka harga b juga positif (Sugiyono,

2007).

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji

statistiknya berada di dalam kritisn(daerah dimana Ho ditolak). Sebalijnya, tidak

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.
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2. Persamaan Regresi Linier Berganda

Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Variasi

independen terhadpt variabel dependen. Uji regresi linear berganda digunakan

karena dalam penelitian ini memiliki 4 variabel independen.

Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti menggunakan model analisis regresi

linier berganda sebagai berikut:

Y = a + b X + b X + b X + et (Rumus 3.4)

(Umar, 2003)

Keterangan:
Y = minat pengunjung wisataX = promosiX = eWOMX = daya tarik wisataX = pelayanan jasa transportasi
a = nilai konstanta
b = koefisien regresi
et = disturbance term

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi Klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi

regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heterokedastisitas,

gejala multikolinieritas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat

dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE

(Best Linier Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat heterokedastisitas, tidak

terdapat multikolinieritas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sunyoto, 2012). Jika

terdapat heterokedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat

menyebabkan standar eror. Jika terdapat multikolinieritas, maka akan sulit untuk

mengisolasi pengaruh-pengarh individual dari variabel, sehingga tingkat
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signifikan koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi

mengakibatkan penaksir masih tetap bisa dan masih tetap konsisten hanya saja

menjadi tidak efisien.

Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Pengujian-pengujian yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier

berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya,

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi

terganggu. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi

antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60) (Sunyoto,

2012).

b. Uji Heterokedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak

varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lain. Jika

residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi heterokedastisitas.

Persamaan yang baik adalah jika tidak terjadi heterokedastisitas.

Heterokedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titikmya mempunyai

polayang teratur, baik, menyempit, melebar maupun bergelombang-

gelombang (sunyoto, 2012).

c. Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat

(Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau
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berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai

data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal

atau normal sama sekali (Sunyoto, 2012).

3. Uji Hipotesis

a.   Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t), pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2005). Untuk mengetahuinya sebagai berikut:

a. Dapat melihat dari nilai derajat kepercayaan atau signifikan. Jka derajat

kepercayaan ≤ 5% maka hipotesis yang diajukan dapat diterima, namun

jka derajat ≥ 5% maka hipotesis ditolak.

b. Kemudian dapat juga dengan membandingkan nilai t dengan t .

Jika t > t maka hipotesis yang diajukan diterima.

Hipotesis yang diajukan yaitu:

H1 : Promosi yang diberikan oleh biro pelayanan jasa berpengaruh terhadap

minat wisatawan Anak Gunung Krakatau

H2 : eWOM berpengaruh terhadap minat wisatawan Anak Gunung Krakatau

H3 : Daya Tarik Wisata berpengaruh terhadap minat wisatawan Anak

Gunung Krakatau.

H4 : Untuk mengetahui Pelayanan Biro Jasa Transportasi berpengaruh

terhadap minat wisatawan Anak Gunung Krakatau.
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b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F), pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Untuk

mengetahuinya sebagai berikut:

a. Dapat melihat dari nilai derajat kepercayaan atau signifikan. Jika derajat

kepercayaan ≤ 5% maka hipotesis yang diajukan dapat diterima, namun

jika derajat kepercayaan ≥ 5% maka hipotesis ditolak.

b. Kemudian dapat juga dengan membandingkan nilai F dengan F .

Jika F > F maka hipotesis yang diajukan diterima.

Hipotesis yang diajukan yaitu:

H5 : promosi, eWOM, Daya tarik wisata dan pelayanan biro jasa transportasi

secara simultan berpengaruh terhadap minat wisatawan Anak Gunung

Krakatau.

c. Uji R2

Ghozali (2005), mengatakan koefisien determinan (R²) dimkasudkan untuk

mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel dependen, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien

determinasi (R²) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R²) nol

variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat

dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai variabel promosi,

eWOM, daya tarik wisata, dan pelayanan biro jasa transportasi terhadap minat

wisatawan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Promosi berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan Anak Gunung

Krakatau.

2. eWOM berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan Anak Gunung

Krakatau.

3. Daya Tarik Wisata berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan Anak

Gunung Krakatau.

4. Pelayanan Biro Jasa Transportasi berpengaruh signifikan terhadap minat

wisatawan Anak Gunung Krakatau.

5. Secara simultan Promosi, eWOM, Daya Tarik Wisata, dan Pelayanan Biro

Jasa Transportasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

minat wisatawan Anak Gunung Krakatau.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai

berikut:

1. Bagi pihak pengelola wisata Anak Gunung Krakatau

Penulis memberikan saran kepada pihak pengelola wisata Anak Gunung

Krakatau untuk dapat memberikan perhatian lebih terhadap variabel

promosi, eWOM, daya tarik wistaa, dan pelayanan biro jasa transportasi

untuk memperoleh hasil yang lebih efektif guna menarik minat wisatawan

agar dapat berkunjung ke wisata Anak Gunung Krakatau, sehingga dengan

banyaknya wisatawan yang datang diharapkan dapat memberikan kontribusi

yang tinggi terhadap masyarakat sekitar tempat wisata Anak Gunung

Krakatau.

2. Bagi penelitian selanjutnya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengkombinasi penelitian ini

pada penelitian lain yang juga merupakan penelitian yang memiliki

kesamaan kriteria dengan bidang pemasaran jasa, sehingga dapat digunakan

pada penelitian selanjutnya dan menyempurnakan pemahaman terhadap

variabel-variabel yang saling mempengaruhi.
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