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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH DAYA TARIK WISATA, PERSEPSI HARGA,
DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT BERKUNJUNG
ULANG DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL

INTERVENING
(Studi Pada Objek Wisata Teluk Kiluan)

Oleh

Adi Irawan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya tarik wisata, persepsi
harga, dan kualitas pelayanan terhadap niat berkunjung ulang dengan kepuasan
konsumen sebagai variabel intervening. Metode purposive sampling digunakan
sebanyak 98 responden. Teknik analisis data statistik menggunakan (PLS) Partial
Least Square.
Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sembilan
uji hipotesis dalam penelitian ini terdapat lima hipotesis yang berpengaruh secara
signifikan yaitu kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, kualitas
pelayanan terhadap minat berkunjung ulang, daya tarik wisata terhadap minat
berkunjung ulang yang melalui kepuasan konsumen, persepsi harga terhadap
minat berkunjung ulang yang melalui kepuasan konsumen, dan kualitas pelayanan
terhadap minat berkunjung ulang yang melalui kepuasan konsumen. Sementara
empat hipotesis lainnya tidak berpengaruh secara signifikan yaitu daya tarik
wisata terhadap kepuasan konsumen, persepsi harga terhadap kepuasan
konsumen, daya tarik wisata terhadap minat berkunjung ulang, dan persepsi harga
terhadap minat berkunjung ulang.

Kata kunci : Daya tarik Wisata, Persepsi harga, Kualitas Pelayanan,
Kepuasan Konsumen, dan Minat Berkunjung Ulang



ABSTRACK

ANALISIS PENGARUH DAYA TARIK WISATA, PERSEPSI HARGA,
DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT BERKUNJUNG
ULANG DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL

INTERVENING
(Study In Object Teluk Kiluan Tourism)

By

Adi Irawan

This research is to know the influence of tourist attraction, price perception, and
service quality to word intention re-visit with customer satisfaction as intervening
variable. The purposive sampling method is used to 98 responden. The statistical
data analysis techniques using (PLS) Partial Least Square.
The result of hypothesis testing in this research shows that from nine hypothesis
test in this research, there are five hypothesis which have significant influence
that is service quality to consumer satisfaction, service quality to repeat interest,
tourist attraction to interest of repeat that through consumer satisfaction, price
perception To the interests of re-visiting through customer satisfaction, and the
quality of service to the interests of a return visit through customer satisfaction.
While the other four hypotheses do not significantly influence the attractiveness of
tourism to customer satisfaction, price perceptions of consumer satisfaction,
tourist attraction of interest re visit, and the perception of the price of interest re-
visit.

Keywords: Tour Interest, Price Perception, Quality of Service, Consumer
Satisfaction, and Repeat Visiting



 

 

ANALISIS PENGARUH DAYA TARIK WISATA, PERSEPSI HARGA, DAN 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT BERKUNJUNG ULANG 

DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 

(Studi Kasus Objek Wisata Teluk Kiluan)  

 

 

Oleh 

ADI IRAWAN  

 

 

 

SKRIPSI 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

Sarjana Administrasi Binsis ( S.A.B ) 

 

 

Pada 

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Lampung 

 

 

 

 
 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 









 

 

 

RIWAYAT PENULIS 

 

 

Penulis lahir di Kuripan Kecamataan Tiga Dihaji 

Kabuapten Oku Selatan Provinsi Sumatra Selatan pada 

tanggal 6 April 1996 sebagai putra kedua dari 

pasangan Bapak Zainudin dan Ibu Mega Wati. Penulis 

memiliki 1 orang kakak yang bernama Meza Yupita 

Sari dan 2 orang adik yang bernama Nova Antika 

Sintia dan Ratna Eliza. Jenjang pendidikan penulis bermula dari Sekolah Dasar 

Negri (SDN) Kuripan 1 Sumatra Selatan , pada Tahun 2001 sampai tahun 2007. 

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

di SMP Kartika 2-II Bandar Lampung pada tahun 2007 sampai tahun 2010 dan 

melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 7 Bandar 

Lampung pada tahun 2010 sampai tahun 2013.  

 

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur 

penerimaan SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai 

bidang organisasi. Diantaranya, pernah menjadi anggota bidang Kesekertariatan 

HMJ Ilmu Administrasi Bisnis periode 2013-2014.. Menjadi anggota Penelitian 

dan Pengembangan (LITBANG) UKMF-PA. CAKRAWALA periode 2015-2016. 

Menjadi Sekertaris Umum UKMF-PA CAKRAWALA periode 2016-2017. 

 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada ALLAH SWT atas berkat dan 

nikmat-Nya lah saya bisa menyelesaikan Skripsi ini untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Administrasi Bisnis 

 

 

Tulisan ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku. Terimakasih atas 

segala doa, motivasi, dan segala dukungan yang ku dapatkan sampai saat ini. 

 

 

Terimakasih kepada kakak dan adik-adikku dan juga almarhum nenekku 

atas segala dukungan, semangat, dan do’a sehingga Skripsi ini dapat ku 

selesasikan 

 

 

Seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dan staff tata usaha yang telah 

berjasa dalam membimbing dan mengajarkan banyak pengalaman berharga 

selama saya menempuh dunia perkuliahan. 

 

 

Almamaterku Tercinta, 

 

Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOTTO 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan 

maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan 

hanya kepada Allah SWT. kami berharap 

(Q.s. Asy-syarh:6-8) 

 

 

Jangan terlalu mudah menyerah  

karena dunia ini tidak butuh orang-orang yang lemah 

( Adi Irawan ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANWACANA 

 

 

Assallamu’alaikum Wr.Wb  

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Daya Tarik Wisata, Persepsi Harga, Dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Ulang Dengan Kepuasan 

Konsumen Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Objek Wisata Teluk 

Kiluan)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis di Univeritas Lampung. 

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini 

dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada: 

1. Allah SWT 

2. Nabi Muhammad SWA 

3. Teristimewa Untuk Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu yang senantiasa 

mendoakanku, tidak lelah untuk memberikan kasih sayang, 

dukungan,semangat, motivasi dan pengorbanan baik moril maupun materi, 

yang sabardan tidak ada habisnya menyemangati demi keberhasilan penulis.  

4. Kakak saya Meza Yupita Sari dan Adik-adikku Nova Antika Sintia yang 

memberikan segala  dukungan dan motivasi yang tiada henti dalam 

menyelesaikan studi dan skripsi penulis. 

5. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

IlmuPolitik Universitas Lampung. 



6. Bapak Drs.Susetyo, M. Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial danIlmu 

Politik Universitas Lampung. 

7. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M. Si, selaku Wakil DekanII FakultasIlmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

8. Bapak Drs. Dadang Karya Bhakti, M.Mselaku Wakil DekanIII FakultasIlmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

9. Bapak Ahmad Rifa’i S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

10. Bapak Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan 

arahan dan bimbingan kepada penulis serta bersedia meluangkan waktu untuk 

penulis dalam proses penyusunan skripsi.  

11. Bapak Dedy Aprilani S.A.N., M.A. selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan kririk, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat mengerjakan 

skripsi  ini dengan baik sampai selesai. 

12. Bapak Drs. Dian Komarsyah, D., M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima 

kasih Ibu atas bimbingannya selama ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan 

kepada Ibu. 

13. Ibu Merta selaku Staff Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Terima kasih telah 

membantu dalam menyelesaikan proses skripsi ini. 

14. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu. “Terima kasih Bapak dan Ibu” 

15. Terimakasih untuk Pepy Cellya Fitriani terimakasih atas kasih sayang, 

perhatian, motivasi, serta dukungannya yang tiada henti.Terimakasih sudah 

hadir diakhir perkuliahan sebagai penutup cerita akhir kuliah. 



16. Kepada HMJ Adm Bisnis Fisip Unila dan UKMF-PA CAKRAWALA yang 

telah memberikan informasi yang akurat, masukan untuk keberhasilan skripsi 

penulis. 

17. Teruntuk keluarga besar UKMF-PA. CAKRAWALA terimakasih untuk 

kebersamaan kita selama ini, susah senang bareng, gila-gilaan bareng, 

ngadain kegiatan sama-sama, terimakasih untuk semua pelajaran dan 

pengalaman yang sangat bermanfaat yang penulis dapat selama berproses di 

CAKRAWALA. Tetep semangat untuk adik-adik yang masih berproses 

semoga untuk kedepannya CAKRAWALA bisa lebih solid lagi dan makin 

Lestari. Titip rumah kita CAKRAWALA Harga Mati SALAM LESTARI !!! 

18. Teruntuk Sodara-sodara CAKRAWALA XVIII Gabon, Martini, Bakicut, 

Prenges, Lonceng, dan Cipluk terimakasih telah membantu, meluangkan 

waktu, berbagi suka duka, saling memberi semangat. Semoga kelak kita 

sukses di jalan kita masing-masing. 

19. Teruntuk juga untuk sahabat Kerung Andrew, Ardi, Ade, Bona, Moyo, 

Umara, Dasa, Djanu, Fajar, Fazri, Gustomi, Uki, Kubil, Hanif, Parasian, 

Lele,Sihan, Jek, Ubay, Topan, Icai. 

20. Terimakasih kawan-kawan saya Aca dkk, Yeyen dkk, Gusti dkk, Teteh 

dkk,Fajar dkk, Faisal dkk, Artanita dkk. 

21. Seluruh teman ABI 2013 Terimakasih atas pengalaman dan kisah yang telah 

kalian berikan dan semoga kita dapat bertemu lagi di kemudian hari dengan 

membawa kesuksesan kita. 

22. Rekan-rekan KKN Pekon Way Nukak, Kabupaten Pesisir Barat. Untuk Duta, 

Bobby, Kak Edy, Ayu dan Umi. Terimakasih atas kerjasamanya, 



kebersamaanya, dan telah berbagi suka duka selama 2 bulan. Terimakasih 

telah menjadi bagian memori saya semasa kuliah. 

23. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya 

belajar di Universitas Lampung. 

24. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuannya. 

 
Semoga Allah SWT akan membalas semua jasa yang telah kalian berikan dan semoga 

ilmu yang didapat oleh penulis bisa bermanfaat. Amiin 

 

 

Bandar Lampung  17 Agustus 2017 

        Penulis 

 

 

        Adi Irawan 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

  

 

Halaman 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xvi 

I. PEDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ...............................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................  11 

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................  11 

1.4 Manfaat Penelitian ..........................................................................  12 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemasaran Jasa ...............................................................................  14 

2.2 Daya Tarik Wisata ..........................................................................  16 

2.3 Persepsi Harga ................................................................................  21 

2.3.1 Pengertian Harga ..................................................................  21 

2.3.2 Persepsi Harga ......................................................................  22 

2.4 Kualitas Pelayanan .........................................................................  25 

2.5 Kepuasan Konsumen ......................................................................  28 

2.6 Minat berkunjung Ulang ................................................................  31 

2.7 Hubungan Variabel ........................................................................  32 

2.8 Penelitian Terdahulu ......................................................................  37 

2.9 Desain Kerangka Pemikiran ...........................................................  40 

2.10 Hipotesis .......................................................................................  41  

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian ...............................................................................  44 

3.2 Definisi Variabel ............................................................................  44 

3.3 Definisi Operasional Penelitian ......................................................  45 

3.4 Jenis dan Sumber Data ...................................................................  48 

3.5 Teknik Pengumpulan Data .............................................................  59 

3.6 Populasi dan Sampel ......................................................................  50 

3.6.1 Populasi ................................................................................  50 

3.6.2 Sampel ..................................................................................  50 



xii 

 

3.7 Teknik Sampling ............................................................................  52 

3.8 Motode Analisis Data .....................................................................  52 

3.8.1 Model Pengukuran (Outer Model) .......................................  54 

3.8.2 Model Analisis Struktural (inner Model) .............................  56 

3.8.3 Model Analisis Persamaan Struktural ..................................  57 

3..4 Uji Hipotesis ...........................................................................  57 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Teluk Kiluan .....................................................  59 

4.1.1 Sejarah Teluk Kiluan ............................................................  59 

4.1.2 Keistimewaan Teluk Kiluan .................................................  64 

4.2 Analisis Deskriptif ..........................................................................  70 

4.2.1 Karakteristik Responden .............................................................  70 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ......  70 

4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ......................  71 

4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan ..........  71 

4.2.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah 

Kunjungan .........................................................................  72 

4.2.2 Distribusi Jawaban Responden ....................................................  73 

4.2.2.1 Daya Tarik Wisata .............................................................  73 

4.2.2.2 Persepsi Harga ...................................................................  78 

4.2.2.3. Kualitas Pelayanan ...........................................................  81 

4.2.2.4. Minat Berkunjung Ulang ..................................................  88 

4.2.2.5 Kepuasan Konsumen .........................................................  92 

4.2.3 Mean Median Modus ..................................................................  95 

4.2.3.1 Mean Median Modus Daya Tarik Wisata .........................  95 

4.2.3.2 Mean Median Modus Persepsi Harga ...............................  96 

4.2.3.3 Mean Median Modus Kualitas Pelayanan .........................  97 

4.2.3.4 Mean Median Modus Kepuasan Konsumen .....................  97 

4.2.3.5 Mean Median Modus Minat Berkunjung Ulang ...............  98 

4.3 Uji Pre Tes ......................................................................................  99 

4.4 Analisis Statistik Inferensial ...........................................................  100 

4.5.1 Pengukuran Model (Outer Model) .......................................  100 

4.5.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) ............................  109 

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis ..............................................................  111 

4.6. Pembahasan Hasil Uji Hipotasis ...................................................  115 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan .....................................................................................  142 

5.2. Saran ..............................................................................................  143 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



xiii 
 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel                                                                                                                  Halaman 

1. Data Penerimaan Devisa ...........................................................................  2 

2. Jumlah Wisatawan Lampung 2013-2015 ..................................................  4 

3. Definisi Oprasional Variabel ....................................................................  46 

4. Intrumen Skala Linkert .............................................................................  50 

5. Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..............................  70 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ..............................................  71 

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan ..................................  71 

8. Karekteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan .......................  72 

9. Jawaban Responden Item X1.1 .................................................................  73 

10. Jawaban Responden Item X1.2 .................................................................  74 

11. Jawaban Responden Item X1.3 .................................................................  74 

12. Jawaban Responden Item X1.4 .................................................................  75 

13. Jawaban Responden Item X1.5 .................................................................  76 

14. Jawaban Responden Item X1.6 .................................................................  76 

15. Jawaban Responden Item X1.7 .................................................................  77 

16. Jawaban Responden Item X2.1 .................................................................  78 

17. Jawaban Responden Item X2.2 .................................................................  79 

18. Jawaban Responden Item X2.3 .................................................................  89 

19. Jawaban Responden Item X2.4 .................................................................  80 

20. Jawaban Responden Item X3.1 .................................................................  81 

21. Jawaban Responden Item X3.2 .................................................................  82 

22. Jawaban Responden Item X3.3 .................................................................  82 

23. Jawaban Responden Item X3.4 .................................................................  83 

24. Jawaban Responden Item X3.5 .................................................................  84 

25. Jawaban Responden Item X3.6 .................................................................  84 

26. Jawaban Responden Item X3.7 .................................................................  85 

27. Jawaban Responden Item X3.8 .................................................................  86 

28. Jawaban Responden Item X3.9 .................................................................  86 

29. Jawaban Responden Item X3.10 ...............................................................  87 

30. Jawaban Responden Item Y.1 ...................................................................  88 

31. Jawaban Responden Item Y.2 ...................................................................  89 

32. Jawaban Responden Item Y.3 ...................................................................  89 

33. Jawaban Responden Item Y.4 ...................................................................  90 

34. Jawaban Responden Item Y.5 ...................................................................  91 

35. Jawaban Responden Item Y.6 ...................................................................  91 



xiv 

 

36. Jawaban Responden ItemZ.1 ....................................................................  92 

37. Jawaban Responden ItemZ.2 ....................................................................  93 

38. Jawaban Responden ItemZ.3 ....................................................................  94 

39. Jawaban Responden ItemZ.4 ....................................................................  94 

40. Nilai Mean Median Daya Tarik Wisata ....................................................  95 

41. Nilai Mean Median Persepsi Harga ..........................................................  96 

42. Nilai Mean Median Kualitas Pelayanan ...................................................  97 

43. Nilai Mean Median Minat Berkunjung Ulang ..........................................  98 

44. Nilai Mean Median Kepuasan Konsumen ................................................  99 

45. Hasil Uji Pre Tes .......................................................................................  99 

46. Evaluasi Kriteria Indeks Kesesuaian Model Struktural Variabel  

Daya Tarik Wisata ....................................................................................  102 

47. Evaluasi Kriteria Indeks Kesesuaian Model Struktural Variabel  

Persepsi Harga ..........................................................................................  104 

48. Evaluasi Kriteria Indeks Kesesuaian Model Struktural Variabel 

KualitasPelayanan .....................................................................................  105 

49. Evaluasi Kriteria Indeks Kesesuaian Model Struktural Variabel  

Kepuasan Konsumen ................................................................................  107 

50. Evaluasi Kriteria Indeks Kesesuaian Model Struktural Variabel  

Minat Berkunjung Ulang ..........................................................................  108 

51. Evaluasi Model Struktural ........................................................................  110 

52. Hasil Evaluasi Model Struktural ...............................................................  113 

53. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .......................................................  113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar ............................................................................................................. Halama 

1. Kerangka Pemikiran Masalah ...................................................................  40 

2. Model Persamaan Analisis Struktural .......................................................  57 

3. Ataraksi lumba-lumba di laut lepas ..........................................................  65 

4. Laguna Teluk Kiluan ................................................................................  66 

5. Pulau Kelapa Teluk Kiluan .......................................................................  67 

6. Sport Snorkling Teluk Kiluan ...................................................................  68 

7. Sunset Teluk Kiluan ..................................................................................  69 

8. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas ................................................  101 

9. Diagram Hasil Uji Hipotesis .....................................................................  112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 Lampiran                                                                                                         Halaman 

1. Kuesioner Penelitian .................................................................................  146 

2. Input Data ..................................................................................................  151 

3. Quality Criteria .........................................................................................  158 

4. R Square ....................................................................................................  158 

5. Outer Loading ...........................................................................................  159 

6. Total Effets ................................................................................................  161 

7. Tabel Uji T ................................................................................................  162 

8. Uji Validitas dan Reliabilitas ....................................................................  163 

9. Hasil Uji Hipotesis ....................................................................................  164 

10. Dokumentasi .............................................................................................  165 

 

 

 



1

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekreasi dan hiburan pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia yang sangat

penting (Wikipedia, 2014). Meskipun rekreasi dan hiburan termasuk kebutuhan

sekunder, namun kegiatan ini sangat membantu seseorang untuk melupakan

masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari–hari. Rutinitas harian

yang padat membutuhkan konsentrasi yang tinggi sehingga seseorang akan mudah

jenuh dan membutuhkan rekreasi dan hiburan untuk dapat menyegarkan kembali

jasmani dan rohani. Rekreasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

penyegaran kembali jasmani dan rohani (Wikipedia, 2013).

Di Negara berkembang pariwisata menjadi andalan pendapatan negara, seperti

Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Setiap negara memiliki identitas

sendiri akan pariwisata yang ditawarkan sesuai dengan keadaan geografis alam,

geografis ekonomi dan budaya. Tentu saja hal tersebut membutuhkan perhatian

khusus karena menyangkut identitas yang ingin dikenalkan pemerintah kepada

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara terhadap negaranya selain

untuk meningkatkan pendapatan negara dan untuk membuka kesempatan kerja.

.Letak geografis Indonesia yang berada di 6o LU-11o LS dan 95o BT – 141o BT

yang terletak di antara dua benua yaiu Benua Asia dan Benua Australia, serta
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terletak diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik

memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tempat-tempat wisata yang indah.

(http://id.wikipedia.org/wiki/geografi-ind). Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata

merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas

serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah

daerah. Sektor pariwisata menghasilakan devisa yang besar bagi Negara sehingga

meningkatkan perekonomian negara. Devisa yang diterima secara berturut-turut

pada tahun

Tabel.1.1
Data Penerimaan Devisa

1996 US$ 6.307,69

1997 US$ 5.321,46

1998 US$ 4.331,09

1999 US$ 4.710,22

2000 US$ 5.748,80

(Santosa, 2001).

Pada tahun 2002 dan 2003, meskipun mengalami tragedi Kuta (Bom Bali), nilai

devisa juga masih tetap tinggi, yaitu US$ 4.496 Milyard tahun 2002 dan US$

4.307 Milyard tahun 2003 (Santosa, 2005). Kekayaan alam merupakan sumber

daya utama yang memengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

wilayah. Dewasa ini pemerintah semakin gencar mengembangkan sumber daya

pariwisata yang akan direncanakan sebagai sumber devisa. Oleh karena itu

pemerintah menyadari pentingnya pariwisata sebagai sektor yang dapat

memperbaiki taraf hidup masyarakat regional. Sektor kepariwisataan menjadi
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salah satu andalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi

daerah, karena sifatnya yang multi sektor dan multi efek berpotensi untuk

menghasilkan pendapatan yang besar. Berkembangnya sektor kepariwisataan akan

menghasilkan pendapatan wilayah dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk

obyek wisata, pajak hotel, restoran dan industri makanan, perizinan usaha

pariwisata maupun penyerapan tenaga kerja dari sektor formal maupun informal.

Maka, pengembangan pariwisata menjadi sangat penting untuk memajukan dan

memperbaiki atau meningkatkan pendapatan wilayah.

Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian budaya bangsa,

dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam.

Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti

mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, potensi

tersebut dapat menjadi daya tarik wisata. Oleh karena itu, pengelolaan dan

pemanfaatan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-

masing daerah. Begitu juga halnya dengan Provinsi Lampung yang memiliki

banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya

tarik wisata.

Provinsi Lampung pada khususnya wilayah yang memiliki “bibit potensial” di

bidang pariwisata, saat ini mulai gencar mengobservasi dan mengembangkan

potensi wisatanya. Pada tahun 2009, pemerintah Provinsi Lampung

mencanangkan tahun kunjungan wisatawan. Menyebutkan bahwa terdapat 11

hotel berbintang,  251 hotel melati/non klasifikasi, 362 pondok wisata, 350 objek

wisata, 130 biro perjalanan, 16 restoran, 1.175 rumah makan, 1 padang golf, 59
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tempat karaoke, 17 cafetaria, 22 usaha panti pijat, 2 diskotik, 128 usaha

cinderamata, 934 sanggar kesenian, 405 salon/spa, dan 49 kolam renang. Jumlah

wisatawan yang berkunjung ke Lampung meningkat rata-rata 30 persen setiap

tahun. (Kebudayaan dan Pariwisata dalam Angka Tahun 2013, 2014).

Tabel 1.2
Jumlah Pengunjung Wisata Provinsi Lampung 2013-2015

Uraian 2013 2014 2015

Jumlah Pengunjung Objek Wisata

Wisatawan Mancanegara 75 590 95 528 114 907

Wisatawan Nusantara 3 392 125 4 422 716 5 530 803

Sumber: Provinsi Lampung dalan angka 2016

Objek wisata yang ditawarkan mulai dari wisata alam, wisata budaya antara lain

adalah Teluk Kiluan, Taman Wisata Lembah Hijau, Taman Wisata Bumi

Kedaton, Taman Nasional Way Kambas, Tanjung Setia, Situs Purbakala Pugung

Raharjo, Pantai Mutun, Pulau Pahawang, Taman Nasional Bukit Barisan, Danau

Ranau, Bendungan Batu Tegi, dan Monumen Krakatau.

Provinsi Lampung memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km dan berada di posisi

lautan yang strategis yaitu berada di dekat Samudera Hindia di sebelah barat, Selat

Sunda di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah timur (Travel Pattern-Pola

Perjalanan Wisata Lampung Tahun 2013, 2013). Dengan luasnya perairan tersebut

maka Lampung memiliki berbagai potensi wisata bahari yang apabila

dikembangkan dengan baik dapat memajukan pariwisata di Lampung. Menurut

Pendit (1994) wisata bahari yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau,

pantai, atau laut.  Wisata bahari telah memberikan sumbangan yang berarti bagi
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pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi pariwisata bahari ini terhadap

pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas

ekonomi lainnya (multiplier effect) serta pemasukan devisa bagi negara (Dahuri,

2001). Potensi pariwisata Provinsi Lampung yang begitu besar dengan

keanekaragaman objek dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh 13 kabupaten dan

2 kota akan menjadikan pariwisata sebagai salah satu bisnis utama (core business)

andalan Provinsi Lampung. Lokasi Lampung yang sangat strategis, dekat dengan

pintu gerbang utama Indonesia yang sekaligus merupakan sumber pasar

wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, diproyeksikan akan

menjanjikan peluang yang besar bagi pengembangan pariwisata di Provinsi

Lampung (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung tahun

2012-2031, 2012).

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung

yang mimiliki banyak sekali potensi wisata diantaranya. Wisata Bahari ada

sebanyak 31 lokasi yang tersebar di kecamatan Wonosobo, Kota Agung,

Pematang Sawa, Kota Agung Barat, Cukuh Balak, Kelumbayan dan Limau.

Wisata Alam ada sebanyak 10 lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan Serta

jenis obyek wisata lainnya sepert obyek wisata alam tirta, Alam Buatan maupun

wisata budaya. Objek-objek wisata yang mengagumkan antara lain Bukit Batu

Keramat, Gunung Tanggamus, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pantai

Terbaya, Bendungan Batu Teg, air terjun Way lala’an, pantai Batu Balai, pantai

Kiluan dan masih banyak lagi potensi-potensi objek wisata yang belum tergali.
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Pemerintah Tanggamus dalam mengakomodasi dinamika dan aspirasi yang

berkembang telah menetapkan visi pariwisata : “Terwujudnya Kabupaten

Tanggamus sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Nasional”. Sedangkan misi

yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut yakni dengan mengembangkan

pariwisata yang berbasis alam dan budaya serta adat istiadat; membangun

infrastruktur penunjang pariwisata untuk mendorong percepatan dan memicu

pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Serta terus mendorong

keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam bidang usaha kepariwisataan;

mengembangkan kesadaran kesadaran pariwisata masyarakat, meningkatkan

kualitas SDM kepariwisataan untuk mewujudkan sapta pesona.

Selanjutnya mendorong pengembangan jaringan pariwisata dan promosi

pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Usaha pemerintah Tanggamus

dalam mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Tanggamus cukup sukses

hal ini terlihat dari dengan meningkatnya kunjungan wisata Kabupaten

Tanggamus pada 2016 sebesar 40 persen dari tahun sebelumnya. Terhitung

Januari hingga Oktober 2016, kunjungan wisatawan domestik atau lokal mencapai

156.940 kunjungan. Kemudian, untuk kunjungan wisatawan mancanegara

mencapai 1.574 kunjungan. (Perencanaan Pembangunan Daerah 2017). Teluk

Kiluan merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang berada di Kabupaten

Tanggamus. Selain itu, Teluk Kiluan juga merupakan destinasi ekowisata yang

merupakan tempat untuk melihat dua jenis lumba-lumba yang dapat hidup dengan

bebas di lautan, tempat penangkaran penyu, penangkaran terumbu karang, dan

hutan mangrove (Rencana Induk. Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

tahun 2012-2031, 2012).Selain itu atraksi wisata lainnya adalah menikmati



7

keindahan pantai, kegiatan tracking mengelilingi daerah sekitar Teluk Kiluan,

berenang di Laguna, serta masih banyak kegiatan lainnya yang saat ini masih

dikembangkan terutama kegiatan yang mengarah untuk kegiatan ekowisata Kini

Teluk Kiluan sedang berkembang pesat dikarenakan dengan mulai meningkatnya

kunjungan wisatawan kesana walaupun akses untuk menuju Teluk Kiluan masih

belum baik. Pasar wisatawan yang utama adalah wisatawan nusantara, baik

wisatawan lokal (masyarakat Lampung), maupun regional yang berasal dari DKI

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun provinsi lainnya di Indonesia

khususnya wisatawan yang menyukai kegiatan ekowisata (Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2012-2031, 2012).

Namun saat ini semakin banyak tempat-tampat wisata yang mulai berkembang di

provinsi lampung. Tantangan bagi setiap industri pariwisata saat ini

mempertahankan dan memperbanyak jumlah pengunjung dengan kenaikikan yang

signifikan setiap tahunnya. Dalam menarik wisatawan, objek wisata harus

senantiasa melihat kualitas guna mendapatkan peningkatan yeng signifikan

kunjungan wisatawan ke objek wisata tersebut Kotler P dan G Armstrong (2004).

Seiring dengan berkembangnya industri pariwisata yang ada di Lampung.

Menyebabkan semakin banyaknya alternatif pilihan untuk berwisata, maka akan

semakin banyak pula untuk wisatawan berpindah dari satu objek wisata ke objek

wisata lain. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata

teluk kiluan yaitu,  dalam  22  buah  villa/homestay serta  wilayah camping

ground selama  setahun mampu  menarik  3.000  orang  wisatawan  nusantara

dan 1.800 orang  wisatawan  mancanegara  dari  total  4.442.716  pengunjung
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(sumber: Parekraf dalam angka tahun 2016, data diolah). Objek wisata Teluk

Kiluan harus terus meningkatkan kualitasnya guna untuk menjaga wisatawan agar

tetap berkunjung ulang ke objek wisata Teluk Kiluan dan meningkatkan jumlah

wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Salah satu hal yang dapat

memengaruhi pengunjung untuk berkunjung kembali ke objek wisata tersebut

adalah tingkat kepuasan pengunjung,

Wisatawan yang merasa tidak puas akan menyebabkan customer exit dan dalam

jangka panjang menjadi sesuatu yang sangat potensial dapat menurunkan jumlah

kunjungan wisatawan ke tempat tujuan wisata. Sebaliknya wisatawan

mancanegara ataupun lokal yang merasa puas selama melakukan perjalanan

wisata akan menciptakan gambaran yang positif terhadap jasa pariwisata dan

mendorong penciptaan loyalitas bagi wisatawan dimasa yang akan datang,

sehingga pada akhirnya akan mempunyai kontribusi sangat signifikan terhadap

keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan seperti jumlah wisatawan,

lama tinggal, jumlah pengeluaran wisatawan, permintaan produk industri

pariwisata, dan kinerja industri pariwisata.

Daya tarik wisata, persepsi harga, dan kualitas pelayanan merupakan tiga faktor

yang harus diperhatikan perusahaan. Minat berkunjung ulang akan tercapai jika

perusahaan memperhatikan dan melakukan dengan baik ketiga faktor tersebut.

Basiya dan Rozak (2012) mendefinisikan minat berkunjung ulang adalah keadaan

mental seseorang yang mencerminkan rencana untuk melakukan beberapa

tindakan dalam jangka waktu tertentu.
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Ismayanti (2009) memaparkan bahwa daya tarik wisata merupakan fokus utama

penggerak pariwisata di sebuah destinasi. Daya tarik wisata sebagai penggerak

utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Spillane

(1987, dalam Taskia dan Hayati, 2012), ada lima unsur daya tarik wisata dalam

industri pariwisata yang sangat penting, yaitu: Attractions, Facilities yang

diperlukan, Infrastructure, Transportations, Hospitality. Persepsi harga juga

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan terutama

dalam bentuk ritel. Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditimbang beberapa

barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk

dan pelayanan yang menyertainya (Kotler dan Keller, 2012). Sedangkan persepsi

menurut Schiffman & Kanuk (2000) adalah suatu proses dari seorang individu

dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menterjemahkan stimulus-stimulus

atau informasi yang datang menjadi suatu gambaran yang menyeluruh.

Harga dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan bagi perusahaan,

tetapi strategi harga bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi

berbagai persoalan dalam perusahaan, namun setiap perusahaan hendaknya

mempertimbangkan secara matang setiap keputusan dalam masalah harga.

Perusahaan harus memberikan harga yang sesuai kepada pelanggan, murah atau

mahalnya harga sangat relatif sifatnya. Oleh karena itu, perlu dibandingkan

terlebih dahulu dengan harga objek wisata serupa yang. Dengan kata lain,

perusahaan harus selalu memonitor harga yang ditetapkan oleh para pesaing, agar

harga yang ditentukan perusahaan tersebut tidak terlalu tinggi.
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Kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan perusahaan

untuk mendapatkan minat berkunjung ulang pengunjung. Goeth&Davis (1994)

mendefinisikan kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang mampu

memenuhi dan atau melebihi harapan konsumen. Kualitas pelayanan merupakan

kunci kesuksesan suatu perusahaan terutama di bidang ritel. Kualitas pelayanan

yang baik dapat menjadi keunggulan bersaing perusahaan ritel.

Kualitas pelayanan yang baik juga harus dilaksanakan demi kelangsungan hidup

suatu perusahaan, baik tidaknya kualitas pelayanan barang atau jasa tergantung

pada kemampuan produsen dalam memenuhi harapan konsumen secara konsisten.

Konsumen yang merasa puas secara tidak langsung akan menciptakan minat

berkunjung ulang pengunjung, dan mendorong terjadinya rekomendasi dari mulut

kemulut, bahkan dapat memperbaiki citra perusahaan dimata konsumen. Oleh

karena itu kualitas pelayanan harus menjadi fokus utama perhatian perusahaan

agar dapat menciptakan kepuasan konsumen yang akan membentuk minat

berkunjung ulang pengunjung.

Manfaat spesifik kepuasan pelanggan disebutkan mempunyai keterkaitan positif

dengan minat pembelian kembali, dan berpotensi menjadi sumber pendapatan

masa depan, terutama melalui pembelian ulang, baik crossselling, dan up-selling

(Tjiptono, 2005). Kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di

antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis,

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas

pelanggan, serta membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang
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menguntungkan bagi perusahaan. Kepuasan pelanggan juga memperkuat perilaku

terhadap merek dan kemungkian besar akan mengarahkan pada pembelian

terhadap merek yang sama (Assael,1995).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan penelitian ini memiliki arah yang

jelas, maka perlu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh daya tarik wisata terhadap kepuasan konsumen ?

2. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan konsumen ?

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen ?

4. Bagaimana pengaruh daya tarik wisata terhadap minat berkunjung ulang ?

5. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap minat berkunjung ulang ?

6. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat berkunjung ulang ?

7. Bagaimana pengaruh daya tarik wisata terhadap minat berkunjung ulang

melalui kepuasan konsumen?

8. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap minat berkunjung ulang melalui

kepuasan konsumen?

9. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat berkunjung ulang

melalui kepuasan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengatahui dan mengukur pengaruh daya tarik wisata terhadap

kepuasan konsumen
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2. Untuk mengatahui dan mengukur pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan

konsumen

3. Untuk mengatahui dan mengukur pengaruh kualitas pelayanan terhadap

kepuasan konsumen

4. Untuk mengatahui dan mengukur pengaruh daya tarik wisata terhadap minat

berkunjung ulang

5. Untuk mengatahui dan mengukur pengaruh persepsi harga terhadap minat

berkunjung ulang

6. Untuk mengatahui dan mengukur pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat

berkunjung ulang

7. Untuk mengatahui dan mengukur pengaruh daya tarik wisata, terhadap minat

berkunjung ulang melalui kepuasan konsumen

8. Untuk mengatahui dan mengukur pengaruh persepsi harga terhadap minat

berkunjung ulang melalui kepuasan konsumen

9. Untuk mengatahui dan mengukur pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat

berkunjung ulang melalui kepuasan konsumen

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dan menambah wawasan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Bisnis

khususnya  di bidang Pemasaran Jasa

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi

yang berguna bagi industri pariwisata khususnya objek wisata teluk kiluan
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dalam mengembangkan kebijakan dan strategi pemasaran yang berkaitan

dengan daya tarik wisata, persepsi harga, kualitas pelayanan, kepuasan

pelanggan dan minat berkunjung ulang pengunjung.
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BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran Jasa

Perkembangan dunia bisnis pada era globalisasi menuntut kinerja yang sempurna

dari setiap proses yang dijalankan oleh perusahaan. Pemasaran tidak lagi

dipandang sebagai bagian yang terpisah dari organisasi yang hanya berperan

sebagai proses penjualan produk. Perkembangan konsep pemasaran sendiri tidak

terlepas dari fungsi-fungsi organisasi yang lain dan pada akhirnya mempunyai

tujuan untuk memuaskan pelanggan. Pemasaran yang tidak efektif (ineffective

marketing) dapat membahayakan bisnis karena dapat berakibat pada konsumen

yang tidak puas. Pemasaran yang efektif (effective marketing) justru berakibat

sebaliknya yaitu menciptakan nilai atau utilitas.

Menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan adalah inti pemikiran pemasaran

modern. Tujuan kegiatan pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan

menjanjikan nilai yang tepat dan mempertahankan pelanggan saat ini dengan

memenuhi harapannya sehingga dapat menciptakan tingkat kepuasan.  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
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(2003), pemasaran jasa adalah pemasaran yang bersifat intangible dan immaterial

dan dilakukan pada saat konsumen berhadapan dengan produsen. Dari definisi

diatas 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.

Berbagai riset dan literatur manajemen dan pemasaran jasa mengungkapkan

bahwa jasa memiliki empat karakteristik yang membedakan barang dan jasa yang

dinamakan paradigma IHIP: Intangibility, Heterogeneity, Inseparability, dan

Perishability (Lovelock & Gummeson, 2004)(dikutip dalam Tjiptono dan

Chandra, 2005;).

1. Intangibility:

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium,

didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang konsumen

jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami atau

mengkonsumsinya sendiri. Bila pelanggan membeli jasa tertentu, maka ia

hanya menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut.

Pelanggan tersebut tidak lantas memiliki jasa yang dibelinya.

2. Heterogeneity:

Jasa bersifat Heterogeneity karena merupakan non-standarized output,

artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada

siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Sebagai contoh, dua

orang yang datang ke salon yang sama dan meminta model rambut yang

sama tidak akan mendapatkan hasil yang seratus persen identik ( kecuali

kalau keduanya minta rambutnya dibuat plontos).
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3. Inseparability:

Jasa bersifat inseparability artinya jasa dijual terlebih dahulu, baru

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.

Sedangkan barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual,

baru dikonsumsi. Sebagai contoh, dokter gigi tidak dapat memproduksi

jasanya tanpa kehadiran pasien. Selain hadir secara fisik dan mental,

pasien bersangkutan secara aktual juga berperan sebagai co-producer

dalam operasi jasa, dengan  jalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dokter

dan menjelaskan gejala sakit atau kebutuhan spesifiknya.

2.2 Daya Tarik Wisata

Daya tarik produk (Fandy Tjiptono, 1997) merupakan segala sesuatu yang dapat

ditawarkan pedagang/penjual untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli,

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang

bersangkutan. Mason (1999), menekankan pada karakteristik pada munculnya

kategori produk yang akan mengakibatkan evaluasi pelanggan potensial pada

kategori. Jika karakteristik menjadi lebih menarik untuk semua pelanggan, daya

tarik pada kategori produk semakin bertambah untuk mereka, meningkatkan

kemungkinan bilamana pelanggan akan mengadopsi pembaharuan dan melakukan

pembelian.

Daya tarik produk dibentuk oleh delapan pernyataan seperti harga produk,

kelebihan produk, reputasi perusahaan, ketersediaan produk pendukung, aksesori

dan jasa, baik buruknya review mengenai produk, kompleksitas produk,

keuntungan relative dan level standarisasi (Tjiptono, 1997). Jadi dapat dikatakan
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bahwa mutu produk menentukan keadaan dan keberadaan suatu produk. Apabila

mutu dari suatu produk itu jelek maka daya tarik suatu produk tersebut akan

rendah, hal ini dikarenakan daya tarik merupakan sesuatu yang amat penting bagi

produk.

Salah satu contoh produk pemasaran adalah produk wisata merupakan sebuah

paket yang tidak hanya tentang keindahan atau eksotisme suatu tempat wisata,

tapi dalam arti yang lebih luas. produk wisata mencakup daya tarik, fasilitas

dalam saat berwisata, dan juga akses menuju tempat wisata tersebut (Ali, 2012).

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 A. Yoeti (1985).

Menurut Basiya dan Rozak (2012), daya tarik tempat tujuan wisata merupakan

motivasi utama bagi pengunjung untuk melakukan kunjungan wisata. Menurutnya

destinasi wisata dikelompokkan menjadi empat daya tarik, yaitu :

1. Daya tarik wisata alam (natural attraction) yang meliputi pemandangan alam

daratan, pemandangan alam lautan, pantai, iklim atau cuaca.

2. Daya tarik wisata berupa arsitektur bangunan (building attraction) yang

meliputi bangunan dan arsitektur bersejarah, bangunan dan arsitektur modern,

arkeologi.

3. Daya tarik wisata yang dikelola khusus (managed visitor attractions), yang

meliputi tempat peninggalan kawasan industi seperti yang ada di Inggris,

Theme Park di Amerika dan Darling Harbour di Australia.
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4. Daya tarik wisata budaya (cultural attraction) yang meliputi teater, musium,

tempat bersejaah, adat-istiadat, tempat-tempat religius, peristiwa-peristiwa

khusus seperti festival dan drama bersejarah (pageants), dan heritage seperti

warisan peninggalan budaya.

Menurut Middleton (1995) daya tarik wisata sosial seperti gaya hidup penduduk

di tempat tujuan wisata. Bahwa total produk pariwisata adalah suatu paket atau

kemasan yang meliputi komponen barang berwujud dan tidak berwujud, yang

digunakan untuk kegiatan-kegiatan di tempat tujuan wisata dan paket tersebut

dipersepsikan oleh pengunjung sebagai suatu pengalaman yang dapat dibeli

dengan harga tertentu. Elemen-elemen daya tarik tempat tujuan wisata

merupakan pilihan pengunjung dan yang mendorong bagi pengunjung untuk

melakukan kunjungan wisata. Daya tarik tempat tujuan wisata ini terdiri dari :

1) Daya tarik wisata alam yang meliputi pemandangan alam daratan),

pemandangan alam lautan, pantai, iklim, dan ciri kas geografis

lainnya dari tempat tujuan wisata.

2) Daya tarik wisata berupa bangunan-bangunan yang meliputi

bangunan-bangunan dengan arsitektur modern, arsitektur bersejarah,

monumen, promenades, taman dan kebun, convention center,

arkeologi, manage visitor attractions generally, lapangan golf, toko-

toko khusus, dan themed retailareas.

3) Daya tarik wisata budaya yang meliputi history and folklore, religion

and art, teater, musik, tari-tarian (dance) dan entertainment lainnya,

museum, dan peristiwa-peristiwa khusus seperti festival dan drama

bersejarah (pageants).
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4) Daya tarik wisata sosial seperti gaya hidup, bahasa penduduk di

tempat tujuan wisata, serta kegiatan sehari-hari. Produk jasa

dikatakan berkualitas atau tidak berkualitas tergantung pada persepsi

individu (konsumen) dalam menginterpretasikan jasa yang dibeli

atau dikonsumsi. Hasil interpretasi masing-masing individu

(konsumen) bisa berbeda-beda walaupun jenis jasa yang dijual sama.

Konsumen akan mempersepsikan produk sebagai produk berkualitas

tergantung pada sikap individu konsumen, harapan dan pengalaman,

serta manfaat yang diperoleh dari pembelian (Swarbrooke dan

Horner, 1999). Menurut Koskela (2002) kualitas adalah persepsi

pelanggan terhadap evaluasi atribut produk, kinerja atribut, dan

upaya meningkatkan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk

mencapai pelanggan yang baik pada berbagai situasi. Sedangkan

persepsi didefinisikan sebagai proses di mana individu memilih,

mengorganisir dan menginterpretasikan stimuli (rangsangan) di

dalam gambaran tentang dunia yang masuk akal dan berarti

(Schiffman dan Kanuk, 2000). Keputusan konsumen didasarkan

pada persepsi bukan pada kualitas secara realitas.

Suatu produk tidak hanya memiliki mutu bila produk tersebut hanya menahan

produk bebasnya saja, namun mutu dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti daya

tarik (attractiveness), daya tahan (maintainability) dan mudah dalam penggunaan

(ease of use) dan pada khususnya suatu produk harus memuaskan keinginan dari

konsumen (Kotler, 2000) yaitu dapat memenuhi segala ekspektasi konsumen

terhadap sebuah produk.
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Basiya dan Rozak ( 2012) menyatakan bahwa daya tarik tempat wisata merupakan

motivasi utama bagi pengunjung untuk melakukan kunjungan wisata. Lebih lanjut

Witt, Stephen F. and Luiz Mountinho (1994) mengelompokkan destinasi wisata

menjadi 5 daya tarik, yaitu :

1. Daya tarik wisata alam (natural attraction) yang meliputi pemandangan alam

daratan, pemandangan alam lautan, pantai, iklim atau cuaca.

2. Daya tarik wisata berupa arsitektur bangunan (building attraction) yang

meliputi bangunan dan arsitektur bersejarah, bangunan dan arsitektur modern,

arkeologi.

3. Daya tarik wisata yang dikelola khusus (managed visitor attractions), yang

meliputi tempat peninggalan kawasan industi seperti yang ada di Inggris,

Theme Park di Amerika, Darling Harbour di Australia.

4. Daya tarik wisata budaya (cultural attraction) yang meliputi teater, musium,

tempat bersejaah, adat-istiadat, tempat-tempat religius, peristiwa-peristiwa

khusus seperti festival dan drama bersejarah (pageants), dan heritage seperti

warisan peninggalan budaya.

5. Daya tarik wisata sosial seperti gaya hidup penduduk di tempat tujuan wisata.

Menurut Middleton (1995) bahwa total produk pariwisata adalah suatu paket

atau kemasan yang meliputi komponen barang berwujud dan tidak berwujud,

yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan di tempat tujuan wisata dan paket

tersebut dipersepsikan oleh pengunjung sebagai suatu pengalaman yang dapat

dibeli dengan harga tertentu. Elemen-elemen daya tarik tempat tujuan wisata

merupakan pilihan pengunjung dan yang mendorong bagi pengunjung untuk

melakukan kunjungan wisata.
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Kemudian Sugiono (2004) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata

hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada atraksi (attraction),

seperti tingkat keunikan, kilai objek wisata, ketersedian lahan, dan kondisi fisik

objek wisata mudah dicapai (accessibility) seperti jarak dari jalan raya, kondisi

jalan dan kendaraan menuju objek wisata. Fasilitas (amenities) seperti fasilitas

umum (warung makan, MCK), dan fasilitas pendukung (tempat ibadah, listrik,

dan tempat parkir)

Penelitian yang dilakukan oleh Basiya R dan Hasan A R (2012) menyimpulkan

bahwa daya tarik wisata alam (natural attraction), daya tarik wisata berupa

arsitektur bangunan (building attraction), daya tarik wisata budaya (cultural

attraction), dan daya tarik wisata sosial (social attraction) masing-masing

memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap kepuasan pengunjung.

Basiya R dan Hasan A R (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

kualitas daya tarik wisata alam (natural attraction), kualitas daya tarik wisata

berupa arsitektur bangunan (building attraction), daya tarik wisata budaya

(cultural attraction), dan daya tarik wisata sosial (social attraction) memiliki

hubungan langsung dan positif terhadap minat berkunjung ulang para pengunjung.

2.3 Persepsi Harga

2.3.1 Pengertian Harga

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan

harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur

bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi
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perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi)

menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu harga merupakan

unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat

(Tjiptono, 2008). Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan

moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan

agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa

(Tjiptono, 2008).

Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan

suatu barang maupun jasa. Harga khususnya merupakan pertukaran uang bagi

barang atau jasa. Juga pengorbanan waktu karena menunggu untuk memperoleh

barang atau jasa Lupiyoadi R. (2001). Para manajer biasanya berusaha keras

mengenakan suatu harga yang akan menghasilkan suatu keuntungan yang layak.

Untuk mendapatkan keuntungan, para manajer harus memilih suatu harga yang

sama dengan nilai persepsi bagi target konsumen. Jika suatu harga ditetapkan

terlalu tinggi dibenak konsumen, nilai persepsinya akan lebih kecil dibandingkan

dengan biayanya, dan peluang penjualan akan hilang Lupiyoadi R. (2001).

2.3.2 Persepsi Harga

Selain sebagai makhluk sosial, setiap konsumen juga merupakan individu dengan

karakteristik yang berbeda-beda. Penilaian yang dirasakan setiap konsumen

terhadap suatu barang dan jasa yang mereka terima tidak sama, banyak faktor

yang dapat mempengaruhinya. Persepsi konsumen terhadap suatu harga dapat

mempengaruhi keputusannya dalam membeli suatu produk. Oleh karena itu setiap

produsen akan berusaha memberikan persepsi yang baik terhadap produk atau jasa
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yang mereka jual. Menurut Hawkins, Nothesbaugh dan Best (2007), persepsi

adalah sebuah proses yang diawali dengan pemaparan konsumen dan perhatian

terhadap rangsangan pemasaran dan berakhir dengan penafsiran oleh konsumen.

Sementara Simamora (2002) mendefinisikan Persepsi harga adalah bagaimana

kita melihat dunia sekitar kita atau secara formal, merupakan suatu proses dengan

mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterprestasi stimuli ke

dalam gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh

Sedangkan menurut Peter dan Olson (2008), persepsi harga berkaitan dengan

bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan

makna yang dalam bagi mereka. Pada saat konsumen melakukan evaluasi dan

penelitian terhadap harga dari suatu produk sangat dipengaruhi oleh perilaku dari

konsumen itu sendiri. Menurut Shichiffman dan Kanuk (2007) persepsi

merupakan suatu proses seseorang individu dalam menyeleksi,

mengorganisasikan, dan menterjemahkan stimulus informasi yang datang menjadi

suatu gambaran yang menyeluruh, persepsi harga ialah bagaimana cara konsumen

melihat harga sebagai harga yang tinggi, rendah dan adil. Hal ini mempunyai

pengaruh yang kuat baik kepada minat beli dan kepuasan dalam pembelian.

Terdapat faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap kewajaran suatu harga.

Pertama, perception of price differeces. (Nagle dan Hogan 2006). Pembeli

cenderung melakukan evaluasi terhadap perbedaaan harga antara harga yang

ditawarkan terhadap harga dasar yang diketahui. Faktor lain yang mempengaruhi

persepsi terhadap kewajaran suatu harga adalah price references yaitu dimiliki

oleh pelanggan yang didapat pengalaman sendiri (internal price) dan informasi



24

luar iklan dan pengalaman orang lain (external references prices). (Schiffman dan

Kanuk, 2000). Pada saat pemprosesan informasi harga secara kognitif terjadi,

konsumen dapat membuat perbandingan antara harga yang ditetapkan dengan

harga atau rentang harga yang telah terbentuk dalam benak mereka untuk produk

tersebut.

Harga dalam benak konsumen yang digunakan untuk melakukan perbandingan ini

disebut internal reference price (harga referensi internal). Referensi harga internal

pada dasarnya bertindak sebagai penuntun dalam mengevaluasi apakah harga

yang ditetapkan dapat diterima konsumen atau tidak. Kotler menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

1) Perhatian Selektif

Orang-orang mungkin lebih memperhatikan stimulasi yang berhubungan

dengan kebutuhan saat ini, stimulasi yang kalau diantisipasi serta stimulasi

yang besar dalam kaitannya dengan ukuran normal.

2) Distorsi Selektif

Menjelaskan kecenderungan orang untuk mengolah informasi menjadi

suatu pengertian pribadi.

3) Ingatan Selektif

Orang-orang akan melupakan kebanyakan dari hal, yang mereka pelajari

dan cenderung mempertahankan informasi yang mendukung pendirian dan

kepercayaan mereka.
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2.4 Kualitas Pelayanan

Goetsch dan Davis mendefinisikan kualitas sebagai “kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan

yang memenuhi atau melebihi harapan” (Tjiptono, 2005). Sementara itu kualitas

menurut Kotler (2009) adalah seluruh ciri serta sifat.

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Definisi kualitas ini

berpusat pada konsumen, seorang produsen dapat memberikan kualitas bila

produk atau pelayanan yang diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan

konsumen.

Definisi kualitas diatas tidak jauh berbeda dengan yang di paparkan Hunt (dalam

Nasution, 2004), kualitas pelayanan adalah kecocokan penggunaan produk

(fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan

penggunaan tersebut didasarkan atas lima ciri utama yaitu:

1) Teknologi, yaitu kekuatan dan daya tahan.

2) Psikologis, yaitu citra rasa atau status.

3) Waktu, yaitu kehandalan.

4) Kontraktual, yaitu adanya jaminan.

5) Etika, yaitu sopan-santun, ramah dan jujur.

Untuk jasa, diperlukan pelayanan kepada pelanggan yang dapat menyenangkan

atau memuaskan pelanggan. Mengacu pada pelayanan tersebut, maka tingkat

kualitas pelayanan yang baik akan selalu dilihat dan diukur dari sisi konsumen

serta pemenuhan kepuasannya akan suatu pelayanan yang diterimanya.
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Selanjutnya, kualitas ini mempengaruhi kesan konsumen terhadap suatu produk

dan kesan ini akan berdampak pada proses dari kualitas yang diharapkan terhadap

kualitas yang dirasakan (Tony Wijaya 2011 ).

Wilson (1982) menyatakan bahwa terdapat 4 karakteristik pokok pada jasa yang

membedakannya dengan barang. Keempat karakteristik tersebut meliputi :

1. Tidak tampak (intangibility)

Jasa bersifat intangibility, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba atau didengar

sebelum dibeli.

2. Tidak terpisahkan

Suatu jasa tidak dapat dipisahkan dari sumber pemberinya. Pemberian jasa

membuthkan kehadiran pemberi jasa, baik berupa alat atau manusia. Jadi produksi

dan konsumsi terjadi bersama-sama dengan pemberian jasa.

3. Bervariasi (variability)

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non standardized output, artinya

banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis bergantung pada siapa, kapan dan

dimana jasa tersebut dihasilkan.

4. Tak tahan lama (perishability)

Jasa merupakan komoditas yang yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.

Ketidaktahanlamaan jasa tersebut tidak akan menjadi masalah jika permintaannya

konstan. Tetapi kenyataanya, permintaan konsumen akan jasa sangat bervariasi

dan dipengaruhi oleh faktor musiman.

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diukur dengan menggunakan lima

dimensi. Kelima dimensi tersebut menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry

(1985) dalam Tjiptono (2005) adalah :
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1. Reliabilitas (reliability), kemampuan untuk memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan untuk membantu para

konsumen dan memberikan pelayan sebaik mungkin.

3. Jaminan / keyakinan (assurance), yaitu pengetahuan dan kesopan-santunan para

pegawai perusahaan serta kemampuan menumbuhkan rasa percaya para

konsumennya kepada perusahaan.

4. Empati (empathy), meliputi komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan

memahami kebutuhan para pelanggan.

5. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan yang tersedia,

pegawai

Pelayanan yang berkualitas adalah kemampuan perusahaan menyajikan atau

memenuhi apa yang di janjikannya kepada para pelanggan (Valerie A Z, 2003).

Kepuasan Pelanggan = f (expectations, perceived performance) (Tjiptono, 1999).

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa ada dua variabel utama yang

menentukan kepuasan pelanggan, yaitu expectations dan perceived performance.

Apabila perceived performance melebihi expectations, maka pelanggan

akanmerasa puas, tetapi apabila sebaliknya maka pelanggan akan merasa tidak

puas. Kualitas pelayanan yang baik sering dikatakan sebagai salah satu faktor

penting dalam keberhasilan suatu bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Dabholkar, et. al. (2000) dalam Tjiptono (2005)

menyatakan bahwa kualitas jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

kepuasan pelanggan. Maka, suatu perusahaan dituntut untuk memaksimalkan
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kualitas pelayanannya agar mampu menciptakan kepuasan para pelanggannya.

Kualitas pelayanan memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk

menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan

perusahaan, yang selanjutnya pelanggan berkontribusi pada terciptanya rintangan

beralih (switching barriers), biaya beralih (switching cost), dan loyalitas

pelanggan (Tjiptono, 2005).

Bentuk loyalitas pelanggan kaitannya dengan kunjungan pengunjung dan

pembelian jasa pariwisata disebut sebagai behaviora itention to visit (Basiya R

dan Hasan A R, 2012). Pengembangan konseptualisasi model hubungan antara

kualitas pelayanan yang dirasakan, nilai layanan, dan kepuasan serta pengaruh

relatifnya terhadap perilaku minat beli seperti dikemukanan oleh Baker &

Crompton (2000) yang menyatakan bahwa persepsi kualitas layanan dan kepuasan

telah terbukti menjadi prediktor yang baik dari minat kunjungan kembali

pengunjung (visitors future behavioral intention).

2.5 Kepuasan Konsumen

Menurut Philip Kotler (2006) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk yang

dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkannya. Jika kinerja suatu

produk memenuhi atau melebihi ekspektasi dari pelanggan maka akan tercipta

rasa puas dan sangat puas pada diri pelanggan. Jika kinerja produk berada

dibawah harapan, maka seorang pelanggan akan merasa tidak puas.
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Kepuasan pelanggan merupakan salah satu ukuran kinerja organisasi non finansial

yang mempunyai kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan tujuan

organisasi bisnis (Basiya dan Rozak). Terdapat berbagai definisi konseptual

kepuasan pelanggan yang digunakan para peneliti sebelumnya. Menurut Giese

dan Cote (2000) dalam penelitiannya telah mengidentifikasi berbagai definisi

konseptual dari literatur dan dari para peneliti sebelumnya tentang kepuasan

pelanggan. Berdasarkan beberapa definisi konseptual tersebut, Giese, dkk

menyimpulkan tiga komponen utama dalam definisi kepuasan palanggan yaitu

pertama kepuasan konsumen merupakan tanggapan emosional dan kognitif; kedua

tanggapan lebih difokuskan pada ekspektasi, produk, konsumsi dan pengalaman;

ketiga tanggapan terjadi setelah konsumsi, setelah pemilihan dan didasarkan pada

akumulasi pengalaman.

Menurut Fandy Tjiptono (2000) ada 2 model kepuasan pelanggan yaitu :

1. Model Kognitif

Penilaian pelanggan berdasarkan pada perbedaan antara suatu kumpulan dari

kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk individu dan persepsinya tentang

kombinasi dari atribut yang sebenarnya. Dengan kata lain penilaian berdasarkan

perbedaan yang ideal dengan yang aktual. Apabila yang ideal sama dengan

persepsinya maka pelanggan akan puas, sebaliknya apabila perbedaan antara yang

ideal dan yang aktual semakin besar maka konsumen semakin tidak puas.

2. Model Afektif

Model Afektif mengatakan bahwa penilaian pelanggan individual terhadap suatu

produk tidak semata-mata berdasarkan perhitungan regional saja tetapi juga
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berdasarkan pada tingkat aspirasi, perilaku belajar (learning behavior), emosi

perasaan spesifik (kepuasan, keengganan), suasana hati(mood) dan lain-lain.

Gunderson dkk (1996) menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah penilaian

evaluative paska konsumsi berkaitan dengan kualitas produk atau jasa. Kepuasan

konsumen didefinisikan sebagai kepuasan menyeluruh (overall satisfaction) yaitu

tanggapan secara menyeluruh tentang seberapa puas dan tidak puas terhadap total

atribut produk atau jasa. Menurut Davis, Kevin W (1995) menyatakan bahwa

kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, kepercayaan,

kemudian ketahanan pelanggan dan pada akhirnya mendatangkan profit.

Menurut Basiya dan Rozak (2012) Terdapat hubungan yang positif antara

kepuasan pelanggan, perilaku paska pembelian dan kinerja bisnis. Pelanggan yang

merasa puas dalam pembeliannya akan berpengaruh positif terhadap perilaku

paska pembelian, artinya bahwa konsumen yang merasakan terpenuhi tingkat

harapan sebelum pembelian dengan kinerja hasil yang dirasakan setelah

pembelian akan meningkatkan komitmen pembelian seperti antara lain minat

membeli kembali, persentase jumlah pembelian, jumlah merek yang dibeli, dsb.

Persepsi kualitas destinasi wisata yang dirasakan oleh pengunjung selama dan

setelah mengunjungi destinasi wisata merupakan kualitas pariwisata dan

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung. Seperti dikemukakan oleh Oliver

(1993) bahwa kualitas jasa merupakan anteseden bagi kepuasan pelanggan,

terlepas apakah kedua konstruk tersebut diukur pada pengalaman spesifik maupun

sepanjang waktu. Anteseden adalah sesuatu atau peristiwa yang ada atau terjadi

sebelum event lainnya dan berpengauh terhadap event sesudahnya.
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2.6 Minat Berkunjung Ulang

Minat beli kembali yaitu keinginan yang kuat untuk membeli kembali (Fullerton

dan Taylor dalam Basiya dan Rozak, 2012). Menurut Miller, Glawter, dan

Primban dalam Basiya dan Rozak (2012) mendefinisikan minat berkunjung ulang

adalah keadaan mental seseorang yang mencerminkan rencana untuk melakukan

beberapa tindakan dalam jangka waktu tertentu. Definisi ini diasumsikan sebagai

respon langsung dari perilaku. Penerapannya dalam riset terhadap definisi minat

berkunjung ulang adalah pelanggan akan melakukan tindakan pembelian kembali

diwaktu yang akan datang sebagai respon langsung dari perilaku paska pembelian

dalam jangka waktu tertentu. minat berkunjung ulang dalam hubungannya dengan

kunjungan wisatawan dalam pembelian jasa pariwisata disebut sebagai behavior

attention to visit.

Pengembangan konseptualisasi model hubungan antara kualitas pelayanan yang

dirasakan, nilai layanan, dan kepuasan serta pengaruh relatifnya terhadap perilaku

minat beli (Basiya dan Rozak, 2012). Baker & Crompton (2000) dan Tian-Cole et

al. (2002) yang menyatakan bahwa persepsi kualitas layanan dan kepuasan telah

terbukti menjadi prediktor yang baik dari minat kunjungan kembali pengunjung.

Menurut Cronin, J.Joseph Jr dan Steven Taylor (1992) mengemukakan bahwa

persepsi kualitas layanan yang dirasakan merupakan tanggapan kognitif terhadap

jasa yang ditawarkan, sedangkan kepuasan secara keseluruhan merupakan respon

emosional yg didasarkan pada fenomena pandangan secara menyeluruh. Hal ini

juga dikuatkan oleh Bolton dan Drew (1991) yang memberikan dukungan empiris

terhadap hubungan antara kualitas dan nilai yang dirasakan. Temuan mereka



32

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dirasakan menjelaskan sebagian

besar varians terhadap service value, dan nilai yang dirasakan adalah ukuran yang

baik terhadap evaluasi menyeluruh oleh pengunjung terhadap kualitas layanan

dari pada kualitas pelayanan yang dirasakan. Hubungan antara persepsi

pengunjung terhadap harga, kualitas dan nilai diuji oleh Zeithaml (1988), yang

melaporkan bahwa kualitas pelayanan akan meningkatkan persepsi terhadap nilai

pelayanan yang dirasakan, dan juga akan memunculkan minat untuk membeli

kembali. Manfaat spesifik kepuasan pelanggan disebutkan mempunyai keterkaitan

positif dengan minat pembelian kembali, dan berpotensi menjadi sumber

pendapatan masa depan, terutama melalui pembelian ulang, baik crossselling, dan

up-selling (Tjiptono, 2005).

Kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya

hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan

dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, serta

membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi

perusahaan. Kepuasan pelanggan juga memperkuat perilaku terhadap merek dan

kemungkian besar akan mengarahkan pada pembelian terhadap merek yang sama

(Assael,1995).

2.7 Hubungan Anta Variabel

1. Hubungan daya tarik wisata terhadap kepuasan kunsumen

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik,

keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke
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suatu daerah tertentu. Daya tarik wisata dikelompokkan menjadi empat daya

tarik, yaitu :

a. Daya tarik wisata alam (natural attraction) yang meliputi pemandangan

alam daratan, pemandangan alam lautan, pantai, iklim atau cuaca.

b. Daya tarik wisata berupa arsitektur bangunan (building attraction) yang

meliputi bangunan dan arsitektur bersejarah, bangunan dan arsitektur

modern, arkeologi.

c. Daya tarik wisata yang dikelola khusus (managed visitor attractions),

yang meliputi tempat peninggalan kawasan industi seperti yang ada di

Inggris, Theme Park di Amerika, Darling Harbour di Australia.

d. Daya tarik wisata budaya (cultural attraction) yang meliputi teater,

musium, tempat bersejaah, adat-istiadat, tempat-tempat religius, peristiwa-

peristiwa khusus seperti festival dan drama bersejarah (pageants), dan

heritage seperti warisan peninggalan budaya.

e. Daya tarik wisata sosial seperti gaya hidup penduduk di tempat tujuan

wisata Middleton (1995) bahwa total produk pariwisata adalah suatu paket

atau kemasan yang meliputi komponen barang berwujud dan tidak

berwujud, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan di tempat tujuan wisata

dan paket tersebut dipersepsikan oleh pengunjung sebagai suatu

pengalaman yang dapat dibeli dengan harga tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Basiya R dan Hasan A R (2012)

menyimpulkan bahwa daya tarik wisata alam (natural attraction), daya

tarik wisata berupa arsitektur bangunan (building attraction), daya tarik

wisata budaya (cultural attraction), dan daya tarik wisata sosial (social
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attraction) masing-masing memiliki pengaruh langsung dan positif

terhadap kepuasan pengunjung.

2. Hubungan persepsi harga terhadap kepuasan konsumen

Harga, dilihat dari sudut pandang pelanggan, seringkali digunakan sebagai

indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang

dirasakan atas suatu barang atau jasa. Pada tingkat harga tertentu, jika

manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya akan meningkat pula.

Apabila nilai yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan

menciptakan kepuasan pelanggan yang maksimal (Tjiptono,1999). Indikator

penilaian harga dapat dilihat dari kesesuaian antara suatu pengorbanan dari

pelanggan terhadap nilai yang diterimanya setelah melakukan pembelian, dan

dari situlah pelanggan akan mempersepsi dari produk atau jasa tersebut.

Persepsi yang positif merupakan hasil dari rasa puas akan suatu pembelian

yang dilakukannya, sedangkan persepsi yang negatif merupakan suatu bentuk

dari ketidakpuasan pelanggan atas produk atau jasa yang dibelinya.

3. Hubungan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen

Kualitas pelayanan merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan. Baik

tidaknya kualitas pelayanan barang atau jasa tergantung pada kemampuan

produsen dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. Kualitas

pelayanan dikatakan memuaskan jika layanan yang dirasakan sama atau

melebihi kualitas layanan yang diharapkan. Kualitas pelayanan menjadi suatu

keharusan yang harus di lakukan perusahaan agar dapat mampu bertahan dan

tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup
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pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayaan yang

berkualitas. Tjiptono (2007) mengemukakan kualitas layanan merupakan

tingkat keunggalan (excellence) yang di harapkan dan pengendalian atas

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

4. Hubungan daya tarik wisata terhadap minat berkunjung ulang

Daya tarik wisata sebenarnya adalah kata lain dari objek wisata, tetapi sesuai

dengan Peraturan Pemerintah (PP) pada tahun 2009, kata objek wisata

selanjutnya tidak lagi digunakan untuk menyebut suatu daerah tujuan para

wisatawan, dan untuk menggantikan kata objek wisata digunakanlah kata

daya tarik wisata. Daya tarik wisata merupakan motivasi utama bagi

pengunjung untuk melakukan kunjungan wisata. Sehingga tidah heran saat ini

banyak industri industri pariwisata yang terus mengembangkan potensi daya

tarik wisata untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata

tersebu. Daya tarik wisata selain menjadi motivasi utama bagi pengunjung

untuk melakukan kunjungan wisata, daya tarik wisata juga dapat menjadi

motivasi bagi pengunjung untuk melakukan kunjungan ulang. Hal ini sesuai

dengan penyataan Basiya R dan Hasan A R (2012) dalam penelitiannya yang

menyimpulkan bahwa kualitas daya tarik wisata memiliki hubungan langsung

dan positif terhadap minat berkunjung ulang para pengunjung.

5. Hubungan persepsi harga dengan minat berkunjung ulang

Harga merupakan faktor utama bagi pelanggan sebelum melakukan

keputusan pembelian. Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang

bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat (Tjiptono, 1999). Kotler
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dan Amstrong (2001) harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada

suatu produk tertentu. Harga berpengaruh positif terhadap minat berkunjung

ulang konsumen, karena harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan menjadi

tolak ukur bagi konsumen. Jika harga yang telah dibeli memenuhi harapan

yang di inginkan konsumen maka akan menciptakan minat berkunjung ulang

konsumen.

6. Hubungan kualitas pelayanan terhadap minat berkunjung ulang

Kualitas pelayanan terdiri dari lima indikator yaitu: tangibles (bukti fisik),

reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan),

dan empathy (empati). Kualitas pelayanan merupakan evaluasi keseluruhan

dari fungsi jasa yang diterima secara aktual oleh pelanggan (kualitas teknis)

dan bagaimana cara pelayanan tersebut disampaikan (kualitas fungsional).

(Parasuraman, et.al (1988). Apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan

sesuai dengan harapan pelanggan maka kualitas pelayanan tersebut dianggap

baik, dan sebaliknya apabila kualitas pelayanan yang diterima dan dirasakan

tidak sesuai dengan yang diharapkan pelanggan maka kualitas pelayanan

tersebut dipersepsikan buruk. Baik dan buruknya kualitas pelayanan dilihat

dari sudut pandang pelanggan. Pelayanan yang baik, merupakan pelayanan

yang diharapkan oleh pelanggan. Untuk itu perusahaan harus mampu

memaksimalkan kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan kepuasan

pelanggan guna menciptakan minat berkunjung ulang.



37

7. Hubungan kepuasan konsumen terhadap minat kunjung ulang

Kepuasan pengunjung adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan

kebutuhan pengunjung dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila

pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengunjung.

Pengukuran kepuasan pengunjung merupakan elemen penting dalam

menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif,

apabila pengunjung merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang

disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak

efisien. Dengan adanya kepuasan pengunjung maka akan dapat menciptakan

keputusan untuk berkunjung ulang. Sesuai dengan teori Kotler (2013) bahwa

kepuasan atau ketidakpuasan konsumen akan mempengaruhi perilaku

konsumen.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa literatur dan penelitian terdahulu tentng.

1. Ahmad Muzakki (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh

Persepsi Harga, Daya Tarik Wisata dan Kualitas Pelayanan Terhadap

Minat Berkunjung Ulang Konsumen ” menyatakan bahwa persepsi harga,

daya tarik wisata dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap

minat berkunjung ulang konsumen.Persepsi Harga berpengaruh positif

terhadap minat berkunjung ulang konsumen, karena harga yang telah

ditetapkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur bagi konsumen. Jika harga

yang telah dibeli memenuhi harapan yang di inginkan konsumen maka

akan menciptakan minat berkunjung ulang konsumen. Daya tarik wisata
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berpengengaruh positif terhadap minat berkunjung ulang pengunjung,

semakin tinggi daya tarik wisata suata objek wisata maka akan semakin

tinggi minat berkunjung ulang pengunjung. Kualitas pelayanan

berpengaruh positif dengan minat berkunjung ulang pengunjung, kualitas

pelayanan yang baik sering dikatakan sebagai salah satu faktor penting

dalam keberhasilan suatu bisnis. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Dabholkar, et. al. (2000) dalam Tjiptono (2005) menyatakan bahwa

kualitas pelayanan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

minat berkunjung ulang. Maka, suatu perusahaan dituntut untuk

memaksimalkan kualitas pelayanannya agar mampu menciptakan minat

berkunjung ulang konsumen.

2. Andy Tendri Sompa, Emi Suwarni, Muji Gunarto “(Pengaruh Kualitas

Pelayanan dan Harga Terhadap Minat Berkunjung Ulang)”Harga sangat

menentukan minat berkunjung ulang pengunjung, karena besarnya harga

yang ditetapkan berkaitan dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh

konsumen. Semakin tingginya harga akan mengakibatkan konsumen

berpikir dan mencoba beralih  ke produk lain dengan harga yang

terjangkau, demikian sebaliknya apabila harga semakin rendah dan

terjangkau  maka konsumen akan mencoba melirik produk kita.

3. Ibnu Widiyanto (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Anteseden Minat

Berkunjung Ulang Studi Pada Cagar Budaya Gedung Lawang Sewu

Semarang” Kualitas pelayanan merupakan tingkatan kondisi baik

buruknya pelayanan yang diberikan pihak Lawang Sewu terhadap
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konsumen dalam rangka menciptakan minat berkunjung ulang. Untuk

dapat menciptakan minat berkunjung ulang konsumen, salah satunya

dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal tersebut sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Parasuraman, dkk. (1998) bahwa untuk menilai kualitas

pelayanan, dapat diukur dengan 5 faktor, yaitu tangible (bukti fisik),

reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), Assurance

(jaminan), emphaty (empati). Kualitas pelayanan merupakan hal yang

perlu diperhatikan.

Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan

memuaskan, sehingga akan mempengaruhi minat berkunjung ulang.

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan,

maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk sehingga akan berdampak

pada menurunnya minat berkunjung ulang. Hal ini sesuai pernyataan John

J. Sviokla dalam Lupiyoadi (2013) bahwa salah satu faktor yang

menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

4. Basiya R dan Hasan Abdul Rozak (2012) Hasil pengujian hipotesis untuk

mengetahui pengaruh kualitas dayatarik wisata alam terhadap kepuasan

wisatawan diperoleh hasil bahwa besarnya nilai t hitung=8.65 dengan nilai

signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 (5%), sehingga dapat dikatakan

bahwa ada pengaruh kualitas daya tarik wisata alam.
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5. Cahyo Wahyuno (2013).pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen

penggna jasa Hotel Anugerah Glagah Indah Temon Kulon Progo

Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harga berpengaruh

positif terhadap kepuasan konsumen di Hotel Anugerah Glagah Indah, hal

ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,782, nilai t hitung lebih

besar dari t tabel (5,714>1,985), dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05.

2.9 Desain Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas maka peneliti membuat alur

penelitian yang tertuang dalam gambar, sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Masalah

H7

Keterangan:

1. Pengaruh daya tarik wisata (X1) terhadap kepuasan konsumen (Z)

2. Pengaruh persepsi harga (X2) terhadap kepuasan konsumen (Z)

Daya Tarik
Wisata X1

Kepuasan
Konsumen Z

Minat
Berkunjung
Ulang Y

Persepsi
Harga X2

Kualitas
Pelayanan
X3
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3. Pengaruh kualitas pelayanan (X3) terhadap kepuasan konsumen (Z)

4. Pengaruh daya tarik wisata (X1) terhadap minat berkinjung ulang (Y)

5. Pengaruh persepsi harga (X2) terhadap minat benkunjung ulang (Y)

6. Pengaruh kualitas pelayanan (X3) terhadap minat berkunjung ulang (Y)

7. Pengaruh daya tarik wisata (X1), untuk menciptakan minat berkunjung

ulang (Y) melalui kepuasan konsumen (Z)

8. Pengaruh persepsi harga (X2), untuk menciptakan minat berkunjung ulang

(Y) melalui kepuasan konsumen (Z)

9. Pengaruh kualitas pelayanan (X3), untuk menciptakan minat berkunjung

ulang (Y) melalui kepuasan konsumen (Z)

2.10 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui

data empirik yang terkumpul. Sugiyono, (2009:96). Berdasarkan uraian kerangka

pemikiran dan hasil kajian empiris di atas, maka peneliti mengajukan beberapa

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H1 : Pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap Kepuasan Pengunjung

Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Daya Tarik Wisata

terhadap Kepuasan Konsumen

Ha1 :Ada pengaruh yang signifikan antara Daya Tarik Wisata terhadap

Kepuasan Konsumen
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2. H2 : Pengaruh Persepsi Harga terhadap Kepuasan Konsumen

Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara antara Perepsi Harga

terhadap Kepuasan Konsumen

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara Persepsi Harga terhadap

Kepuasan Konsumen

3. H3 : Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen

Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan

terhadap Kepuasan Konsumen

Ha3 :Ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap

Kepuasan Konsumen

4. H4 : Pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap Minat Berkunjung Ulang

Ho4 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara antara Daya Tarik Wisata

terhadap Minat Berkunjung Ulang

Ha4 : Ada pengaruh yang signifikan antara Daya Tarik Wisata terhadap

Minat Berkunjung Ulang

5. H5 : Pengaruh Persepsi Harga terhadap Minat Berkunjung Ulang

Ho5 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara antara Persepsi Harga

terhadap Minat Berkunjung Ulang

Ha5 :Ada pengaruh yang signifikan antara Persepsi Harga terhadap Minat

Berkunjung Ulang

6. H6 : Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Berkunjung Ulang

Ho6 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan

terhadap Minat Berkunjung Ulang
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Ha6 : Ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap

Minat Berkunjung Ulang

7. H7 : Pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap Minat Berkunjung Ulang

melalu Kepuasan Konsumen

Ho7 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Daya Tarik Wisata

terhadap Minat Berkunjung Ulang melalui Kepuasan Konsumen

Ha7 : Ada pengaruh yang signifikan antara Daya tarik Wisata terhadap

Minat Berkunjung Ulang melalui Kepuasan Konsumen

8. H8 : Pengaruh Persepsi Harga terhadap Minat Berkunjung Ulang melalu

Kepuasan Konsumen

Ho8 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Persepsi Harga

terhadap Minat Berkunjung Ulang melalui Kepuasan Konsumen

Ha8 : Ada pengaruh yang signifikan antara Persepsi Harga terhadap

Minat Berkunjung Ulang melalui Kepuasan Konsumen

9. H9 : Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Berkunjung Ulang

melalu Kepuasan Konsumen

Ho9 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan

terhadap Minat Berkunjung Ulang melalui Kepuasan Konsumen

Ha9 : Ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap

Minat Berkunjung Ulang melalui Kepuasan Konsumen
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan model analisis eksplanatif ditujukan untuk memberikan

penjelasan tentang hubungan antar suatu fenomena untuk variabel. Penelitian

eksplanatif mencoba untuk mencari hubungan antar hal tersebut. Hubungan

tersebut bisa berbentuk hubungan korelasional atau saling hubungan, sumbangan

atau kontribusi suatu variabel terhadap variabel lainnya.

3.2 Definisi Variabel

Definisi konseptual dalam penelitian ini dapt dijelaskan sebagai berikut

1. Daya Tarik Wisata (X1)

A. Yoeti (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

2. Persepsi Harga (X2)

Simamora (2002) mendefinisikan Persepsi harga adalah bagaimana kita

melihat dunia sekitar kita atau secara formal, merupakan suatu proses dengan

mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterprestasi

stimuli ke dalam gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh
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3. Kualitas Pelayanan (X1)

Menurut Kotler (2002) definisi Kualitas pelayanan adalah setiap tindakan

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

4. Minat Berkunjung Ulang (Y)

Basiya dan Rozak (2012) mendefinisikan minat berkunjung ulang adalah

keadaan mental seseorang yang mencerminkan rencana untuk melakukan

beberapa tindakan dalam jangka waktu tertentu

5. Kepuasan Konsumen (Z)

Menurut Philip Kotler (2006) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk yang

dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkannya.

3.3 Definisi Oprasional Variabel

Definisi operasional adalah operasionalisasi konsep agar dapat diteliti atau diukur

melalui gejala-gejala yang ada. Definisi operasional merupakan petunjuk tentang

bagaimana suatu variabel diukur. Definisi operasional variabel merupakan suatu

definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau

menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan

untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono, 2004).
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Table 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel / Definisi Dimensi Indikator Skala
Ukur

Daya Tarik Wisata

(X1)

Semua potensi

yang menjadi

pendorong

pengunjung untuk

mengunjungi sautu

kawasan wisata.

Sugiono(2004)

a. Attraction

(Atraksi)

b. Accessibilities

(Aksesibilitas)

c. Amenities

(Amenitas atau

fasilitas)

1. Tingkat keunikan
2. Nilai objek wisata
3. Ketersedian lahan
4. Kondisi fisik objek

wisata

1. Jarak dari jalan raya
2. Kondisi jalan
3. Kendaraan menuju

objek wisata

1. Fasilitas umum (
warung makan
MCK)

2. Fasilitas pendukung
( tempat ibadah,
penginapan, dan
tempat parkir)

Likert

Persepsi Harga

(X2)

Salah satu faktor

penentu konsumen

dalam menentukan

suatu keputusan

pembelian

terhadap suatu

produk maupun

jasa.

Kotler dan Garry

Amstrong (2008)

a. Keterjangkauan

harga

b. Kesesuaian harga

dengan kualitas

produk

c. Daya saing harga

d. Kesesuaian harga

dengan manfaat

1. Harga yang

dikeluarkan

terjangkau bagi

pelanggan

1. Harga yang dibayar

sesuai dengan

kualitas produk

1. Adanya persaingan
harga dengan prduk
sejenis

1. Harga yang di
keluarkan sesuai
dengan manfaat
yang diterima
pelanggan seperti
rasa seneng

Likert
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Kualitas Pelayanan

(X2)

Kualitas pelayanan

adalah seberapa jauh

perbedaan antara

kenyataan yang

diterima dengan

harapan pengunjung.

Parasuraman,

Zeithaml dan

Berry (1985)

a. Tangibles (Bukti

langsung)

1. Fasilitas fisik
2. Pegawai

Likert

b. Empathy

(Empati)

1. Kemudahan
melakuan hubungan

2. Kemampuan
memahami
kebutuhan
pelanggan

c. Reliability

(Reliabilitas)

1. Kemampuan
memberikan
pelayanan yan
dijanjikan dengan
segera

2. Kemampuan
memberikan
pelayanan yang
memuaskan

d. Assurance

(Jaminan)

1. Karyawan memiliki
pengetahun yang
baik tentang objek
wisata tersebut

2. Kesopan santunan
pegawai

e. Responsiveness
(Daya tanggap)

1. Keinginan untuk
membantu para
konsumen

2. kemampuan
memberikan pelayan
sebaik mungkin.

Kepuasan konsumen

(Z)

Kepuasan adalah

perasaan senang atau

kecewa pengunjung

a. Kualitas produk 1. Kualitas produk
yang ditawarkan
baik

Likert

b. Kualitas
pelayanan

1. Kemampuan
memberikan kualitas
pelayanan yang baik
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yang muncul setelah

membandingkan

antara kinerja

pengelola dengan

harapan pengunjung.

Lupiyoadi (2001)

c. Emosional 1. Perasaan senang
yang dirasan
pelanggan

Likert
d. Biaya 1. Pelanggan tidak

perlu mengeluarkan
biaya tambahan

Minat Berkunjung

Ulang (Y)

Minat berkunjung

ulang adalah

keinginan yang kuat

pengunjung untuk

kembali berkunjung

diwaktu yang akan

datang sebagai

respon langsung

paska kunjungan

pada waktu tertentu.

Zhu Mingfang dan
Zhang Hanyu,
(2014)

1. Raputasi baik di
mata pengunjung

1. Penilaian yang baik
atas produk wisata
yang ada di kawasan
wisata tersebut

Likert

2. Citra (image) 1. Kesan kualitas

3. Minat berkunjung
kembali

1. Pelanggan
berkeinginan untuk
melakukan
kunjungan ulang

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer

dan data sekunder.

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama

kalinya (Marzuki, 2005). Sumber data primer adalah kuesioner dan wawancara

kepada responden. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tanggapan responden
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terhadap minat berkunjung ulang yang dilihat dari kepuasan pengunjung, daya

tarik wisata, dan kualitas pelayanan.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh

peneliti (Marzuki, 2005). Data ini merupakan data yang diambil secara tidak

langsung. Data ini digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder

dalam penelitian ini adalah data-data yang diambil dari media cetak maupun data

yang diambil dari internet yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu daya

tarik wisata, kualitas pelayanan, kepuasan pengunjung, dan minat berkunjung

ulang pengunjung. Sumber data dari penelitian ini didapat melaluin penyebaran

kuisioner dan wanwancara langsung terhadap pengunjung Teluk Kiluan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode survey dengan

membagikan kuesioner kepada pengunjung Teluk Kiluan. Kuesioner adalah daftar

pertanyaan yang mencakup semua pernyataan dan pertanyaan yang akan

digunakan untuk mendapatkan data, baik yang dilakukan melalui telepon, surat

atau bertatap muka (Ferdinand, 2006). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pertanyaan tertulis responden untuk dijawabnya. Penelitian ini menggunakan

skala Likert sebagai skala pengukurannya . Sugiono (2013) menyatakan bahwa

skala Likert digunakan untuk menguku rsikap, pendapat, dan persepsi seseorang

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
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Tabel 3.2 Instrumen Skala Likert

No. Alternatif Jawaban Skor
1 Sangat Tidak Setuju (STS) 1
2 Tidak Setuju (TS) 2
3 Kurang Setuju (KS) 3
4 Setuju (S) 4
5 Sangat Setuju (SS) 5

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau

orang yang memiliki karkteristik yang serupa yang menjadi pusat semesta

penelitian Ferdinand (2006). Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang

pernah pernah berkunjung ke objek wisata Teluk Kiluan. Dalam penelitian ini

jumlah populasi penelitian yaitu sebesar 4.800 orang pengunjung objek wisata

Teluk Kiluan (sumber: Parekraf dalam angka tahun 2015, data diolah).

3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiyono, 2004). Sampel adalah subset dari populasi atau terdiri dari

beberapa anggota populasi (Ferdinand, 2006). Subset ini diambil karena tidak

mungkin meneliti seluruh anggota populasi, karena itu harus membuat perwakilan

suatu populasi yang disebut sampel. Dengan pertimbangan pengunjung Ojek

Wisata Teluk Kiluan yang terlalu banyak maka diambil sampel untuk mewakili

populasi.
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Agar sampel yang kita ambil dapat benar-benar mewakili populasinya, kita perlu

suatu standar ataupun cara dalam menentukan Sampel. Terdapat banyak cara

maupun rumus untuk menentukan jumlah sampel, salah satunya adalah

menggunakan rumus Slovin yang sederhana dan mudah dihitung.

N
=

1+(N.(e)2)

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Error 10%

N
=

1+N.(e)2

4.800
=

1+4.800.(10)2

4.800
=

1+4.800.(0,1)2

4.800

=
1+(4.800.(0,01)2)

4.800
=

1+48

4.800
=

49

= 97,95

Berdasarkan hasil perhitungan sampel dengan menggunakan rumus solvin

diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 98

responden. Responden dalam penelitian ini adalah wisatawan Teluk Kiluan yang

telah melakukan kunjungan ke objek wisata Teluk Kiluan lebih dari satu kali.
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3.7.Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan melalui pendekatan non probability sampling

yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap unsur

atau anggota populasi untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel dilakukan

dengan teknik purposive sampling, dimana sampel yang diambil berdasarkan

kriteria atau pertimbangan yang ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu wisatawan

yang pernah berkunjung ke teluk kiluan.

3.8 Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksut membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi (Sugiyono 2013). Yang termasuk dalam analisis dekriptip

diantaranya:

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini peneliti bagi menjadi empat

karakter, yakni : karakteriktik responden berdasarkan jenis kelamin,

karakteriktik responden berdasarkan usia, karakteriktik responden

berdasarkan penghasilan, karakteriktik responden berdasarkan jumlah

kunjungan.
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b. Distribusi Jawaban Responden

Analisis distribusi jawaban responden dilakukan untuk mendapatkan

gambaran deskriptif mengenai responden, khususnya variabel-variabel

yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Mean Median Modus

Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-

rata dari kelompok tersebut. Rata-Rata (mean) ini didapat dengan

menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi

dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Median adalah

nilai yang letaknya di tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai

terkecil sampai terbesar. Jika banyak data ganjil maka Me adalah data

yang terletak tepat yang ditengah setelah diurutkan Jika banyak data genap

maka Me adalah ratarata dari dua data yang terletak di tengah setelah

diurutkan. Modus adalah data yang paling sering muncul atau yang

memiliki frekuensi terbanyak.

2. Statistik inferensial

Statistik inferensial seringkali disebut juga sebagai statistik induktif atau statistic

probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono 2013). Yang

termasuk dalam analisis inferensial diantaranya:

1. Model Pengukuran (Outer Model)

2. Model Analisi Struktural (Inner Model)

3. Model Analisi Persamaan Struktural
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Metode analisis data penelitian ini dengan menggunakan (PLS) Partial Least

Square merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang

secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus

pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan

reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian

hipotesis dengan model prediksi). Lebih lanjut (Ghozali 2006) menjelaskan bahwa

PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modeling karena tidak

mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah

sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu

penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama PLS (Partial

Least Square) merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel

tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis,

dan residual distribution. Kedua, PLS (Partial Least Square) dapat digunakan

untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS (Partial Least

Square) dapat digunakan untuk prediksi. Ketiga, PLS (Partial Least Square)

memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis series ordinary least

square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma (Ghozali,2006).

Keempat, Pada pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat

digunakan untuk menjelaskan.

3.8.1 Model Pengukuran (outer model)

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan

reliabilitas instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan
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instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji

reliablitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu

konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam

menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrument penelitian.

Convergent validity dari measurement mode dapat dilihat dari korelasi antara skor

indicator dengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai

AVE diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variable

memiliki nilai loading >0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran

tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen ( Ghozali 2006) Rumus AVE

(average varians extracted) dapat dirumuskan sebagai berikut:

= ∑ = 1 in
Keterangan:

AVE adalah rerata persentase korvarian yang di ektrasi dari seperangkat variable

laten yang di estimasi melalui loading standar lize indikatornya dalam proses

iterasial goritma dalam PLS. melambangkan standardize loading factor dan i

adalah jumlah indikator. Selanjutnya uji reliablitas dapat dilihat dari nilai

Crombach alpha dan nilai composite reliability (pc). Untuk dapat dikatakan suatu

item pernyataan reliabel, maka nilai Cronbach alpha harus >0,6 dan nilai

composite reliability harus >0,7. Dengan menggunakan output yang dihasilkan

Smart PLS maka composite reliability (pc) dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut( Ghozali 2006):
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(∑λ))
Pc =

(∑λi)
2 + λi

v
var(Ƹi)

Dibandingkan dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengansumsikan tau

equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indicator diberi bobot sama.

Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bond estimate reliability, sedangkan

Composite Reliability merupakan closer approximation dengan asumsi estimasi

parameter adalah akurat.

3.8.2 Model Analisis Struktural (inner model)

Model struktural (inner model) merupakan model  untuk memprediksi hubungan

kausalitas antarvariabel laten. Googness of fit model diukur menggunakan R-

square variable laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi Q-

square predictive relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai

onservasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q- square

lebih besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai predictive

relvance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa

model kurang memiliki predictive relevance. Namun, jika hasil perhitungan

memperlihatkan nilai Q-square lebih dari 0 (nol), maka model layak dikatakan

memiliki nilai prediktif yang relevan ( Ghozali 2006). Dengan rumus sebagai

berikut : ( Q2=1-(1-R12) (1-R22)……(1-RP
2 )). Dimana R12 , R22 … RP

2 adalah R

square variable endogen dalam model interpretasi Q2 sama dengan koefisien

determinasi total pada analisis jalur.
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3.8.3 Model Analisis Persamaan Struktural

Model analisis struktural menjelaskan hubungan antara variable dan item.

Penelitian ini terdiri dari kualitas pelayanan, persepsi harga, kepuasan pelanggan

dan loyalitas pelanggan. Berikut adalah gambar 3.3 menjelaskan model persamaan

analisis strukural :

Gambar 3.3 Model Persamaan Analisis Struktural

3.9 Uji Hipotesis

Menurut (Hartono dalam Jogiyanto 2009) ukuran signifikansi keterdukungan

hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-table danT-statistic. Jika T-

statistic lebih tinggi dibanding nilai T-table, berarti hipotesis terdukung atau

Daya Tarik
Wisata (X1)

Persepsi Harga
(X2)

Kualitas
Pelayanan (X3)

Kepuasan
Konsumen (Z)

Minat
Berkunjung
Ulang (Y)

X1.1
.1X1.2

X1.3

X2.3

X2.1

X3.5

X2.4

X2.2

X3.4

X3.3

X3.2

X3.1

Z.3Z.2Z.1 Z.4

Y.1Y.2Y.3
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diterima. Dalam penelitian ini untuk tingkat keyakinan 95%(alpha 95 persen),

maka nilai T-table untuk hipotesis satu ekor (one tailed) adalah >1,98580.

Analisis PLS (Partial least square) yang digunakan dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS versi 2.0.m3 yang dijalankan

dengan media computer.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut.

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Daya Tarik Wisata terhadap

Kepuasan Konsumen. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung < ttabel (0,651786 <

1.98580) dan dengan niali Koefisien Path 0,087991.

2. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Persepsi Harga terhadap Kepuasan

Konsumen. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung < ttabel (0,240642 < 1.98580)

dan nilai Koefisien Path -0,029252.

3. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen.

Hal ini dibuktikan dari nilai thitung > ttabel (11,650588 > 1.98580) dan nilai

Koefisien Path 0,713085.

4. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Daya Tarik Wisata terhadap Minat

Berkunjung Ulang. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung < ttabel (0,051483 <

0,635329) dan nilai Koefisien Path -0,051483.

5. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Persepsi Harga terhadap Minat

Berkunjung Ulang. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung < ttabel (0,232081 <

1.98580) dan nilai Koefisien Path -0,017115.
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6. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Minat Berkunjung

Ulang. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung > ttabel (6,165232 > 1.98580) dan

nilai Koefisien Path 0,417221.

7. Daya Tarik Wisata berpengaruh signifikan terhadap Minat Berkunjung Ulang

yang dimediasi oleh Kepuasan Konsumen. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung

> ttabel (10,550392> 1.98580) dan dengan nilai Koefisien Path 0,673084.

8. Persepsi Harga berpengaruh signifikan terhadap Minat Berkunjung Ulang

yang dimediasi oleh Kepuasan Konsumen. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung

> ttabel (10,139248> 1.98580) dan dengan nilai Koefisien Path 0,555841

9. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Minat Berkunjung Ulang

yang dimediasi oleh Kepuasan Konsumen. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung

> ttabel (21,549194> 1.98580) dan dengan nilai Koefisien Path 1,298178

sehingga pengaruhnya antara Kualitas Pelayanan terhadap Minat Berkunjung

Ulang yang dimediasi oleh Kepuasan Konsumen signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka

saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan

Masih ada beberapa responden yang merasa belum puas terhadap Daya Tarik

Wisata Teluk Kiluan. Sehingga agar Teluk Kiluan tetap dapat bersaing dengan

objek wisata lain tentunya Teluk Kiluan harus terus mengembangkan setiap

potensi wisata yang terdapat di Teluk Kiluan namun agar pengembangan potensi

wisata yang ada berjalan dengan baik tentunya Teluk Kiluan harus
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memperhatikan beberap hal. Pengembangan potensi wisata dapat dicapai apabila

suatu destinasi wisata menyadari pentingnya peran pengaruh Daya Tarik Wisata

dalam hal ini orisinalitas/keasliannya (Orisinility and natural beauty), bervariasi

(variatif), Kelangkaan/terbatas (scarcity), keutuhan (Wholeness)

Masih ada beberapa responden yang mempersepsikan harga tidak baik Secara

spesifik, setiap konsumen menyadari hubungan yang relatif antara harga dan

tingkat harapan mereka tentang produk yang akan dibeli. Selanjutnya, kuota dari

suatu harga yang ditawarkan dapat dibandingkan dengan pengalaman dan harapan

konsumen, sehingga harga yang ditawarkan dapat diterima atau setidaknya sesuai

dengan kualitas produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, perlu dibandingkan

terlebih dahulu dengan harga produk serupa yang diproduksi atau dijual oleh

perusahaan lain.

Dari sisi kualitas pelayanan Teluk Kiluan telah memberikan pelayanan yang baik

kepada wisatawan namun Teluk Kiluan harus tetap meningkatkan kualitas

pelayanan agar wisatawan merasa lebih puas lagi berkunjung ke Teluk Kiluan dan

dapat berpengaruh positif terhadap minat berkunjung ulang pengunjung

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini,

disarankan untuk meneruskan atau mengembangkan penelitian ini dengan mencari

faktor lain seperti promosi, niali pelanggan dan lain-lain yang dapat memengaruhi

minat berkunjung ulang pengunjung yang dimediasi oleh kepuasan konsumen

Teluk Kiluan. Selain menggunakan teknik pengumpulan data dengan caya

meminta pengunjung untuk mengisi kuesioner penelitian, bisa juga dikembangkan
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dengan teknik lain misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden,

sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang

jawabannya telah tersedia.
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