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ABSTRAK 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpeluang sebagai sektor yang 
mampu meningkatkan anggaran pendapatan daerah.  Pantai Klara (Kelapa Rapet) 
dibuka tahun 2000 yang dulunya Objek Wisata Kelapa Rapet hanya difungsikan 
sebagai tempat rekreasi anggota TNI Angkatan Laut, dan hingga saat ini menjadi 
tempat wisata masyarakat Lampung.  Pantai Klara terjadi fluktuasi dalam hal 
jumlah pengunjung yang datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana bauran komunikasi pemasaran terpadu dalam meningkatkan jumlah 
pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung.  Metode 
pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling dengan 
teknik purposive sampling Populasi dalam penelitian adalah wisatawan yang 
mengunjungi Pantai Klara (Kelapa Rapat) dengan jumlah sampel 100 responden.  
Metode analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda, pengujian 
signifikan simultan uji F), pengujian signifikan parsial (uji t), dan analisis 
determinasi (R2).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: iklan (X1), promosi 
penjualan (X2), hubungan masyarakat (X3), pemasaran langsung (X4), dan 
penjualan personal (X5) berpengaruh positif secara signifikan dengan sumbangan 
sebesar 50,1% terhadap peningkatan jumlah pengunjung.  Hasil analisis kuantitatif 
membuktikan bahwa variabel dengan nilai beta terbesar adalah penjualan personal 
yang memiliki nilai beta sebesar 0,282 sedangkan variabel iklan memberikan 
pengaruh terkecil dengan nilai beta sebesar 0,149 

 

Kata kunci: Bauran Komunikasi Pemasaran Terpadu, peningkatan jumlah 
pengunjung 
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ABSTRACT 

Tourism is one sector that is likely to be a sector capable of increasing the 
regional revenue budget.  Klara Beach (Kelapa Rapet) was opened in 2000 which 
formerly Kelapa Rapet Tourism Object is only functioned as recreation place of 
TNI Navy member, and until now become tourist place of Lampung society. Klara 
Beach experiencing fluctuations in terms of the number of visitors who come. This 
study aims to find out how integrated marketing communication mix in increasing 
the number of visitors at Klara Beach (Kelapa Rapet) Bandar Lampung.  
Sampling method using non probability sampling method with purposive sampling 
technique. Population in the study were tourists who visited the beach Klara 
(Kelapa Rapat) with a sample of 100 respondents. The method of statistical 
analysis that consist of multiple linear regression analysis, significant 
simultaneous test (F test), significant partial test (t test), and analysis of 
determination (R2). The results of this study indicate that: advertising (X1), sales 
promotion (X2), public relations (X3), direct marketing (X4), and personal selling 
(X5) have a significant positive effect with 50.1%. The results of quantitative 
analysis proves that the variable with the largest beta value is a personal sale that 
has a beta value of 0.282 while the advertising variable gives the smallest effect 
with a beta value of 0.149. 

 

Keywords: Integrated Marketing Communication Mix, increasing number of 
visitors 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 

A.  Latar Belakang  

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpeluang sebagai sektor yang 

mampu meningkatkan anggaran pendapatan daerah.  Salah satu upaya pemerintah 

untuk mendapatkan devisa dalam era pembangunan adalah dengan menggalakkan 

sektor pariwisata.  Pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam 

pembiayaan ekonomi global.  Saat ini, sektor pariwisata telah berperan sebagai 

penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi sektor penting yang 

dapat diandalkan Pemerintah kedepan untuk menjadi pilar utama pembangunan 

ekonomi nasional.   

 
Peranan sektor pariwisata semakin penting dalam pembangunan nasional maupun 

regional, khususnya dalam bidang ekonomi.  Selain sebagai salah satu sumber 

pendapatan nasional maupun regional yang potensial, sektor pariwisata juga 

membuka kesempatan yang luas bagi terciptanya lapangan pekerjaan.  Objek-

objek wisata yang dikembangkan meliputi objek wisata budaya, wisata alam, 

wisata ilmiah, wisata rekreasi, maupun wisata berburu yang di tujukan agar lebih 

meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan yang berkunjung ke daerah 

Lampung.   
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Lampung adalah provinsi yang letaknya strategis di ujung Pulau Sumatera dengan 

Ibukota bernama Bandar Lampung atau di sebut juga sebagai Kota Tapis Berseri.    

Sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu dan juga Sumatera 

Selatan.  Tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung dilahirkan yang di dasari atas 

penetapan peraturan pemerintah dengan Nomor 14/964 yang kemudian diubah 

menjadi UU Nomor 14 Tahun 1964.  Sebelumnya Lampung masih dalam 

keresidenan dengan Sumatera Selatan.  

 
Salah satu tempat wisata yang menjadi favorit wisatawan adalah Pantai Klara atau 

kelapa rapet.  Pantai ini dinamai kelapa rapet karena dulu pantai ini terdapat 

kelapa yang berbaris rapat di sepanjang pantai.  Pantai ini terletak di Jalan Raya 

Way Ratai Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran 

Lampung.  Untuk mencapai Pantai Klara perjalanan dapat ditempuh dalam waktu 

kurang lebih 1,5 jam dari kota Bandar Lampung. 

   
Pemberdayaan Pantai Klara ini dikelola langsung oleh Induk Koperasi Angkatan 

Laut.  Hal ini dikarenakan area sepanjang tepian pantai dermaga Ketapang hingga 

Mako Brigif-3 Mar Piabung meliputi Pulau Lagian adalah areal lahan daripada 

TNI Angkatan Laut, selain itu pemberdayaan pesisir pantai juga merupakan 

program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.  

Selain Pantai Klara ada juga pantai-pantai yang lain di sekitar Pantai Klara yaitu 

Pantai Mutun, Pantai Sari Ringgung yang memiliki daya tarik nya masing-masing.  

Adapun daya tarik dari Pantai Klara ini sendiri yaitu keindahan dan teduh pantai 

nya, selain itu juga dengan gemerlap warna-warni tampilan baru dengan sensasi 
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warna-warni disetiap spot-spot seperti di spot Dermaga Pantai Klara (Kelapa 

Rapet).  

 
TABEL 1 FASILITAS DI PANTAI KLARA 
 

1 Fasilitas Parkir yang Luas 
2 Dermaga dan Tambatan Perahu Wisata 
3 Spot Selfie 
4 Gubuk Pantai 
5 Sewa Kano 

Sumber : Koperasi TNI AL Pantai Klara, 2018 

Pantai ini cocok untuk bersantai dan berlibur bersama keluarga atau hanya ingin 

memotret keindahan pantai nya saja, karena pantai ini memiliki fasilitas-fasilitas 

yang akan memenuhi kebutuhan pengunjungnya.  Pantai Klara akan dipadati 

wisatawan pada hari sabtu dan minggu dan puncak nya terdapat pada hari minggu.  

Menikmati fasilitas tersebut, tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, karena 

harga yang ditawarkan di pantai ini cukup terjangkau, mulai dari tiket masuk 

sampai sewa gazebo dan kano.   

TABEL 2 DAFTAR HARGA DI PANTAI KLARA 
 
1 Tiket Masuk Harga 
 Perorangan Rp. 10.000 

Motor Rp. 15.000 
Mobil Rp. 25.000 

2 Sewa gazebo Rp. 25.000 s.d 100.000 
3 Sewa kano Rp. 15.000 s.d 50.000 
4 Sewa ban Rp. 10.000 s.d 30.000 

Sumber : Koperasi TNI AL Pantai Klara, 2018 

Meningkatkan sektor pariwisata, banyak kegiatan telah dilakukan mulai dari 

pengembangan fasilitas objek wisata hingga peningkatan promosi.  Peningkatan 

jumlah wisatawan baik wisatawan lokal maupun dari luar Lampung tentunya di 

pengaruhi oleh pengelolaan pemasaran yang mencakup pelaksanaan elemen 
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bauran Integrated Marketing Communication (IMC) atau komunikasi pemasaran 

terpadu.   

 
Komunikasi Pemasaran Terpadu sering disebut sebuah proses 

strategi bisnis dalam mengelola hubungan dengan konsumen yang intinya untuk 

menggerakkan nilai merek.  Seperti yang tahu jika suatu objek menerapkan 

bauran komunikasi pemasaran terpadu sebagai sarana komunikasi maka akan 

membantu dalam peningkatan kunjungan di Pantai Klara (Kelapa Rapet).  Bauran 

dari komunikasi pemasaran terpadu yaitu iklan, Promosi Penjualan, Hubungan 

Masyarakat, pemasaran langsung, Penjualan Personal. 

1. Periklanan (Advertising)  

Periklanan dapat diartikan sebagai  setiap bentuk presentasi non personal, 

promosi ide, barang atau jasa berbayar dengan sponsor tertentu, yang 

diidentifikasi melalui media cetak (surat kabar dan majalah), disiarkan 

melalui media radio dan televisi, media jaringan (telepon, kabel, satelit, 

nirkabel), elektronik media (rekaman suara, rekaman video, video disk, CD-

ROM, halaman web), dan media display (papan reklame, tanda, poster). 

(Kotler dan Keller, 2012).   

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong 

uji coba atau pembelian suatu produk atau layanan termasuk promosi 

konsumen (seperti kupon dan premi), promosi dagang (seperti tunjangan 

iklan dan tampilan), dan tenaga penjualan dan bisnis promosi (kontes untuk 

perwakilan penjualan). (Kotler dan Keller, 2012) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
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3. Hubungan Masyarakat (Human Relation) 

Hubungan masyarakat merupakan berbagai program yang diarahkan secara 

internal kepada karyawan perusahaan atau eksternal kepada konsumen, 

perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau 

melindungi citra perusahaan atau komusnikasi produk individualnya.(Kotler 

dan Keller, 2012) 

4. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal adalah interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon 

pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan 

pengadaan pesanan. (Kotler dan Keller, 2012) 

5. Pemasaran langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung bisa diartikan sebagai hubungan langsung  dengan 

konsumen yang telah ditentukan  secara cermat untuk mendapatkan respons 

segera  dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Dalam konteks ini 

proses komunikasi dapat dilakukan dengan surat, telepon, TV interaktif, 

email dan lainnya yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan 

konsumen.  (Kotler dan Keller, 2012) 

 
TABEL 3   JUMLAH PENGUNJUNG PANTAI KLARA 2011-2017 
 

No Tahun Jumlah Pengunjung 

1 2011 1730 orang 
2 2012 1500 orang 
3 2013 1635 orang 
4 2014 1755 orang 
5 2015 1840 orang 
6 2016 1880 orang 
7 2017 1960 orang 

Sumber : Koperasi TNI AL Pantai Klara, 2017 
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Tabel 3 menunjukkan jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Klara pada tahun 

2011-2017 mengalami fluktuasi jumlah pengunjung Pantai Klara.  Tahun 2017 

jumlah pengunjung Pantai Klara mengalami kenaikan dari 1880 menjadi 1960.  

Segala macam kegiatan komunikasi pemasaran guna mempromosikan keindahan 

Pantai Klara terus dilakukan oleh pengelola Pantai Klara.  Kegiatan komunikasi 

pemasaran yang dilakukan pengelola Pantai Klara mengimplementasikan 

komunikasi pemasaran terpadu melalui banner, website dan juga memberikan 

diskon pada tiket masuk pengunjung.  Mengikuti kemajuan teknologi dan tren 

yang sedang berkembang, pengelola dan marketing Pantai Klara mempromosikan 

Pantai Klara melalui komunikasi yang modern melalui berbagai cara dan media 

sehingga cara yang di tempuh lebih efisien.  Adapun komunikasi pemasaran 

terpadu yang telah dilakukan oleh Pantai Klara adalah: 

1. Iklan (Advertisment) 

Pantai Klara mengiklankan destinasinya melalui beberapa media yaitu 

banner, media social (instagram) dan situs web. 

a. Banner 

Pantai Klara (Kelapa Rapet) mengiklankan destinasinya melalui 

Banner.  Banner atau disebut Place Advertising (Iklan Tempat) 

adalah kategori luas yang mencakup banyak bentuk kreatif dan tak 

terduga untuk meraih perhatian konsumen.  Alasannya adalah 

pemasar lebih baik menjangkau orang-orang ditempat ramai seperti 

tempat orang bekerja, bermain dan berbelanja.   

 
Banner Pantai Klara (Kelapa Rapet) di letakkan di tiga lokasi dan 

berjumlah lima banner.  Banner pertama diletakkan di Pelabuhan 
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Bakau Heni, banner kedua diletakkan di Bandara Raden Intan, dan 

banner ketiga sampai kelima di letakkan di sepanjang Jalan Teluk 

Ratai.  Banner Pantai Klara cukup jelas dengan ukuran yang cukup 

besar yaitu 720X300 cm, sehingga membuat para wisatawan dapat 

melihat gambaran Pantai Klara melalui banner ini.   

 
Banner Pantai Klara memiliki desain yang indah dengan 

menampilkan pantai yang indah dan dermaga yang di penuhi warna.  

Pada banner juga dilengkapi informasi-informasi mengenai Pantai 

Klara yaitu Pantai Klara menyediakan fasilitas penyebrangan ke 

Pulau Kelagian, Pulau Pahawang, Pulau Tanjung Putus dan Pulau 

Maitem,  informasi tersebut dapat dipercaya karena pada Pantai Klara 

terdapat dermaga yang membantu para wisatawan yang ingin ke 

pulau-pulau terdekat Pantai Klara. 

b. Media Sosial (Instagram: @pantaiklaratour) 

Pantai Klara juga mengiklankan destinasinya melalui instagram.  

Instagram merupakan cara yang paling ampuh untuk meningkatkan 

minat kunjungan wisatawan ke Pantai Klara.  Semakin 

berkembangnya dan canggihnya teknologi, informasi tentang kuliner, 

info tempat traveling dan info lainnya dapat di jangkau hanya 

menggunakan instagram yang dapat kita lihat di smartphone, begitu 

pun dengan pemasar yang harus dituntut untuk mengikuti 

perkembangan zaman.   
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Mengiklankan pariwisata melalui instagram cukup mudah hanya 

dengan memposting gambar Pantai Klara dan berbagi dengan yang 

lainnya, maka Pantai Klara akan tersebar melalui postingan gambar 

yang lain. @pantaiklaratour adalah nama instagram dari Pantai Klara.  

Instagram Pantai Klara sendiri sudah diikuti oleh 258 pengikut 

dengan memposting sebanyak 93 foto.   

 
Informasi dalam instagram tersebut terdapat kontak WA dan Line.  

Kontak WA dan Line sengaja dicantumkan dalam akun instagram 

untuk mengantisipasi jika wisatawan ingin bertanya mengenai Pantai 

Klara.  Informasi pada Instagram @pantaiklaratour dapat di percaya 

dengan didukung oleh gambar dan video pada instagram nya 

 
c. Situs web (pantaiklara.blogspot.co.id) 

 
GAMBAR 1 SITUS WEB PANTAI KLARA 

@PANTAIKLARA.BLOGSPOT.CO.ID 
Sumber: Koperasi TNI AL Pantai Klara, 2018 
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Pantai Klara menyediakan situs web yaitu pantaiklara.blogspot.co.id 

yang memberikan informasi mengenai Pantai Klara mulai dari lokasi 

Pantai Klara serta petunjuk arah ke Pantai Klara, di situs web ini juga 

tersedia nomor telepon yang disediakan untuk wisatawan bertanya 

mengenai Pantai Klara.   

 
Laman web ini juga memberikan informasi mengenai fasilitas dalam 

bentuk gambar, sehingga web tersebut menarik bagi wisatawan yang 

melihatnya, serta terdapat ulasan-ulasan dari wisatawan yang pernah 

berkunjung ke Pantai Klara yang dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Klara. 

 
2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Melakukan promosi penjualan merupakan upaya untuk menarik minat 

pengunjung wisatawan.  Pantai klara memberikan diskon bagi wisatawan 

yang memarkirkan kendaraannya saja, sedangkan para pengunjung 

berwisata mengunjungi pulau misalnya Pulau Pahawang atau snorkling.   

TABEL 4 DAFTAR DISKON PADA KENDARAAN PANTAI 
KLARA 

 
Jenis Kendaraan Harga Tiket Diskon Total 

Truk Besar Rp. 100.000 20% Rp. 80.000 
Mobil minibus Rp. 35.000 20% Rp. 28.000 

Mobil biasa Rp. 25.000 20% Rp. 20.000 
Motor Rp. 15.000 20% Rp. 12.000 

Sumber : Koperasi TNI AL Pantai Klara, 2018 

 
Tabel 4 menunjukkan diskon yang diberikan Pantai Klara untuk 

wisatawan.  Diskon yang diberikan yaitu sebesar 20%.  Diskon 20% pada 

Pantai Klara dapat dikatakan menarik karena diantara ketiga pantai yang 
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terletak di sepanjang Jalan Way Ratay hanya Pantai Klara yang 

memberikan diskon 20%.  Tiket masuk wisata Pantai Klara tidak di 

hitung per orang, melainkan dilihat dari kendaraan yang dipakai saat 

berwisata, misalnya pengunjung hanya 10 orang sedangkan kendaraan 

yang dipakai adalah mobil truk besar tetap saja biaya parkir adalah Rp. 

100.000 atau bila pengunjung memakai mobil minibus berisi 8 orang, 

tetap saja biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 35.000.   

 
Syarat untuk mendapatkan diskon di Pantai Klara yaitu pengunjung harus 

membeli tiket masuk terlebih dahulu setelah itu pengunjung akan 

mendapatkan diskon jika hanya ingin memarkinkan kendaraan nya seja 

sedangkan pengunjung mengunjungi pulau lain yang berada di sekitaran 

Pantai Klara, dan juga kendaraan akan diparkirkan secara khusus untuk 

kendaraan yang di diskon. 

Diskon diberikan pada hari kerja yaitu hari senin sampai jumat.  Diskon 

diberikan pada hari tersebut karena pada hari kerja pantai akan sepi, 

diberikan diskon agar wisatawan tertarik untuk mengunjungi Pantai Klara 

 
3. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Dalam mengimplementasikan komunikasi pemasaran terpadu, pengelola 

pariwisata juga harus melakukan hubungan masyarakat yang 

keuntungannya dapat memberikan citra yang baik kepada masyarakat.  

Pantai Klara (Kelapa Rapet) telah melakukan hubungan masyarakat 

melaui kegiatan layanan masyarakat dan juga menggelar acara.   
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Kegiatan layanan masyarakat yang telah dilakukan oleh pengelola Pantai 

Klara (Kelapa Rapet) adalah melakukan kegiatan khitanan massal, 

pengobatan gratis, operasi katarak, dan bibir sumbing.  Kegiatan layanan 

masyarakat ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.   

Pantai Klara biasanya menggelar acara-acara sesuai dengan permintaan 

pengunjungnya, misalnya acara ulang tahun dan pernikahan.  Acara 

tersebut dipersiapkan oleh EO (Event Organizer) yang secara tidak 

langsung ikut mempromosikan Pantai Klara (Kelapa Rapet).  

 
Pantai Klara memiliki identitas yang unik, yang terlihat dari namanya 

yaitu Pantai Kelapa Rapet.  Memiliki identitas yang unik memberikan 

rasa penasaran pada wisatawan, sehingga hal tersebut dapan menarik 

kunjungan wisatawam ke Pantai Klara. 

 
Kegiatan layanan Masyarakat tersebut telah tersebar melalui media massa 

yaitu melalui koran lokal seperti Tribun dan Lampung Post.  Dengan 

adanya berita yang menyebar, maka citra Pantai Klara akan baik dimata 

masyarakat.  Pantai Klara memiliki identitas yang unik yaitu dikenal 

dengan pohon kelapa yang merapat sepanjang Pantai Klara, itulah asal 

muasal nama Pantai Klara diberikan.  Sampai sekarang Pantai Klara terus 

di kenal oleh masyarakat Lampung dan luar Lampung.    

4. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Website Pantai Klara adalah pantai klara blogspot.co.id , di halaman 

website tersebut tersedia nomor telepon, dan kolom komentar bagi 

wisatawan yang telah berkunjung ke Pantai Klara (Kelapa Rapet), serta 
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wisatawan dapat memesan gazebo di Pantai Klara (Kelapa Rapet) melalui 

website ini.  Hal ini dilakukan agar Pantai Klara dapat berkembang dan 

berjalan dengan baik pada era globalisasi. 

 
Website Pantai Klara menarik, hal tersebut terlihat dari tampilan website 

nya.  Tampilan website Pantai Klara banyak informasi yang ditemukan 

mulai dari snorkeling, estimasi biaya trip hingga informasi destinasi 

tempat pariwisata yang ada di Lampung. 

 
Beriklan melalui website merupakan salah satu cara untuk mempermudah 

untuk menjangkau wisatawan tanpa menggunakan perantara pemasaran, 

sehingga pengelola Pantai Klara (Kelapa Rapet) dapat dengan mudah 

menjangkau wisatawan baik wisatawan lokal (wisatawan sekitar 

Lampung) maupun wisatawan dari luar Lampung.   

 
5. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan langsung tatap muka atau personal selling merupakan kegiatan 

terpenting khususnya dalam komunikasi pemasaran dalam bidang 

pariwisata.  Dinas pariwisata Kota Bandar Lampung sering mengadakan 

pameran-pameran mengenai pariwisata, dalam pameran tersebut Pantai 

Klara sering mengikuti kegiatan tersebut untuk mempromosikan Pantai 

Klara.  Dengan adanya pameran secara langsung dapat menginformasikan 

kepada pengunjung akan indahnya Pantai Klara.  

 
Wiraniaga Pantai Klara terlihat berpenampilan rapih dan sopan serta 

wiraniaga nya mampu menjelaskan hal-hal yang terkait mengenai Pantai 
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Klara seperti tiket masuk dan fasilitas yang diberikan. Biasanya 

Wiraniaga mempromosikan Pantai Klara (Kelapa Rapet) di sekitar 

Bandar Lampung saja.  Wiraniaga di Pantai Klara Wiraniaga dengan 

kriteria tersebut akan menarik minat pengunjung untuk mengunjungi 

Pantai Klara (Kelapa Rapet).   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Bauran Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Terhadap Peningkatan Jumlah Pengunjung Wisatawan Di Pantai Klara 

(Kelapa Rapet) Bandar Lampung” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di tarik rumusan masalah mengenai  

1. Apakah Iklan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah 

pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung? 

2. Apakah Promosi Penjualan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

jumlah pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung? 

3. Apakah Hubungan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan jumlah pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar 

Lampung? 

4. Apakah Pemasaran Langsung berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan jumlah pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar 

Lampung? 
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5. Apakah Penjualan Personal berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan jumlah pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar 

Lampung? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui apakah Iklan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

jumlah pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung 

2. Mengetahui apakah Promosi Penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan jumlah pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar 

Lampung 

3. Mengetahui apakah Hubungan Masyarakat berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan jumlah pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) 

Bandar Lampung 

4. Mengetahui apakah Pemasaran Langsung berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan jumlah pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) 

Bandar Lampung 

5. Mengetahui apakah Penjualan Personal berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan jumlah pengunjung di Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar 

Lampung 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Bagi Koperasi TNI AL Pantai Klara. 

Memberikan gambaran dan informasi yag berguna bagi Koperasi TNI AL 

Pantai Klara (kelapa Rapet)  dalam menentukan kebijakan-kebijakan 
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khususnya mempromosikan Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar 

Lampung. 

2. Bagi Akademis  

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat untuk 

melakukan penelitian di bidang manajemen pemasaran khususnya 

tentang Integrated Marketing Communication (IMC) 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan khususnya ilmu manajemen 

pemasaran bagi para pembaca dan atau yang berminat untuk 

mengembangkan dan mengaplikasikannya. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

sebagai sarana untuk berfikir secara logis dan sistematis. 

4. Bagi Masyarakat 

Memberikan  pengetahuan bagi masyarakat untuk mengambil peluang 

yang ada di Pantai Klara melalui komunikasi pemasaran terpadu. 



 
 
 
 
 
 

II.  TINJAUAN PUSTAKA, RERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 
 
 

A. Pengertian Pemasaran 

Menurut Kotler & Keller (2012) pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.  Menurut American Marketing 

Association pemasaran adalah aktivitas kumpulan institusi dan proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran itu 

memiliki nilai untuk pelanggan, klien, mitra dan masyarakat.   

Menurut Kotler (2012) pemasar memasarkan 10 jenis entitas utama 

1. Barang.  Barang fisik merupakan hasil produksi dan pemasaran sebagian 

besar negara. 

2. Layanan.  Seiring kemajuan ekonomi, semakin banyak proporsi aktivitas 

mereka yang berfokus pada produksi jasa. 

3. Event.  Pemasar mempromosikan acara berbasis waktu, seperti pameran 

dagang utama, artistik pertunjukan, dan hari jadi perusahaan. 

4. Pengalaman.  Dengan mendalangi beberapa layanan dan barang, 

perusahaan dapat membuat panggung, pasar dan pengalaman. 

5. Orang.  Seniman, musisi, CEO, dokter, pengacara dan pemodal ternama, 

dan profesional lain semua mendapat dari para pemasar selebriti. 

6. Tempat.  Kota, negara bagian, wilayah dan seluruh negara bersaing untuk 

menarik wisatawan, penduduk, pabrik, dan kantor pusat perusahaan. 
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7. Properti.  Properti adalah hak kepemilikan tidak berwujud baik properti 

real (real estate) atau properti keuangan (saham dan obligasi) 

8. Organisasi.  Organisasi bekerja untuk membangun citra yang kuat, 

menguntungkan dan unik dipikiran publik. 

9. Informasi.  Produksi, pengemasan, dan distribusi informasi sangat 

penting bagi industri. 

10. Ide.  Setiap penawaran pasar mencakup ide dasar. 

Dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pemasaran merupakan usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-

rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan 

konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses 

pertukaran atau transaksi. Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang 

baik dari konsumen. Perusahaan harus secara penuh tanggung jawab tentang 

kepuasan produk yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian, maka segala 

aktivitas perusahaan, harusnya diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen yang 

pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh laba.  

 

B. Komunikasi Pemasaran Terpadu 

1. Definisi Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Komunikasi pemasaran adalah sarana dimana perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk dan 

merek yang dijual.  Intinya, komunikasi pemasan merepresentasikan 

“suara”perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana dimana perusahaan 
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dapat membuat dialog dan membangun hubangan dengan konsumen. (Kotler & 

Keller,2012) 

Komunikasi pemasaran yang terintegrasi merupakan suatu konsep yang 

sederhana. Konsep ini memastikan bahwa semua komunikasi dan pesan-pesan 

dihubungkan bersama-sama secara hati-hati. Pada tingkat yang paling mendasar, 

komunikasi pemasaran yang terintegrsi atau IMC berarti pengintegrasian semua 

alat-alat promosi yang ada sehingga alat-alat tersebut bekerja sama dengan 

selaras.  

Komunikasi pemasaran juga melaksanakan banyak fungsi bagi konsumen.  

Komunikasi pemasaran dapat memberi tahu atau memperlihatkan kepada 

konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan, oleh orang 

macam apa, serta dimana dan kapan.  Konsumen dapat mempelajari tentang siapa 

yang membuat produk dan apa tujuan perusahaan dan merek, dan mereka bisa 

mendapatkan intensif atau usaha atas usaha percobaan atau penggunaan tersebut.  

Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan menghubungkan merek 

mereka dengan orang, tempat, acara, merek, pengalaman, perasaan, dan hal 

lainnya.  Mereka dapat berkontribusi pada ekuitas merek serta mendorong 

penjualan dan bahkan memengaruhi nilai pemegang saham. 

Komunikasi pemasaran terpadu (IMC) merupakan upaya untuk menjadikan 

seluruh kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan dapat menghasilkan citra 

yang bersifat satu dan konsisten bagi konsumen. Banyak perusahaan dinegara 

maju menggunakan komunikasi pemasaran terpadu dengan perspektif yang lebih 

luas. Bagi perusahaan, komunikasi pemasaran terpadu memberikan banyak 
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perbaikan dibandingkan metode tradisional yang memperlakukan berbagai elemen 

komunikasi dan pemasaran sebagai kegiatan terpisah. 

Semakin pahamnya pengelola pemasaran terhadap komunikasi pemasaran 

terpadu, mengakui bahwa komunikasi pemasaran terpadu menawarkan lebih dari 

sekedar gagasan untuk mengoordinasikan seluruh elemen pemasaran dan 

komunikasi. Pendekatan komunikasi pemasaran terpadu membantu perusahaan 

mengidentifikasi metode yang paling tepat dan efektif untuk berkomunikasi serta 

membangun hubungan dengan pelanggan dan juga pihak yang terkait, seperti 

karyawan, pemasok, investor, kelompok dan masyarakat umum.  Adapun tujuan 

dari komunikasi pemasaran terpadu adalah: 

1. Tujuan memberikan informasi 

a. Memerluas kesadaran pelanggan terhadap produk dan layanan di pasar 

yang relatif terhadap harga 

b. Keragaman produk dan layanan. 

c. Mengarahkan dan mengubah indeks persepsi pelanggan 

d. Buat rencana yang diinginkan dari perusahaan 

2. Mengumumkan kehadiran dan memperingatkan pesaingnya  

3. Tujuan mendorong pelanggan 

a. Mendorong pelanggan untuk memperhatikan perusahaan, merek 

dagang, produk, dan layanannya melalui perusahaan. 

4. Tujuan mengingatkan dan mempertahankan pelanggan 

a. Mengingatkan kebutuhan pelanggan masa depan terhadap produk dan 

layanan perusahaan 
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2. Elemen Bauran Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Adapun definisi dari kelima elemen dalam IMC dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Kotler dan Keller, 2012) 

1. Periklanan (Advertising)  

Periklanan dapat diartikan sebagai  setiap bentuk presentasi non personal, 

promosi ide, barang atau jasa berbayar dengan sponsor tertentu, yang 

diidentifikasi melalui media cetak (surat kabar dan majalah), disiarkan 

melalui media radio dan televisi, media jaringan (telepon, kabel, satelit, 

nirkabel), elektronik media (rekaman suara, rekaman video, video disk, 

CD-ROM, halaman web), dan media display (papan reklame, tanda, 

poster). (Kotler dan Keller, 2012).   Iklan menjangkau pembeli yang 

tersebar secara geografis.  Iklan dapat membangun citra jangka panjang 

bagi produk atau memicu penjualan cepat.   

Tujuan iklan harus mengalir dari keputusan sebelumnya tentang pasar 

sasaran, positioning merek, dan program pemasaran.  Tujuan iklan adalah 

tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai 

dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

a. Iklan informatif bertujuan menciptakan kesadaran merek dan 

pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada 

b. Iklan persuasif bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, 

dan pembelian produk dan jasa.  Beberapa iklan persuasif menggunakan 

iklan komparatif, yang membuat perbandingan eksplisit tentang atribut 

dua merek atau lebih. 
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c. Iklan pengingat bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk 

dan jasa. 

d. Iklan penguat bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka 

melakukan pilihan yang tepat.  

 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah berbagai intensif jangka pendek untuk 

mendorong uji coba atau pembelian suatu produk atau layanan termasuk 

promosi konsumen (seperti kupon dan premi), promosi dagang (seperti 

tunjangan iklan dan tampilan), dan tenaga penjualan dan bisnis promosi 

(kontes untuk perwakilan penjualan). (Kotler dan Keller, 2012) 

 
Penjual menggunakan promosi jenis insentif untuk menarik pencoba baru, 

menghargai pelanggan setia, dan meningkatkan tingkat pembelian kembali 

pengguna yang jarang membeli.  Promosi penjualan sering menarik orang 

yang suka beralih merek, yang terutama mencari harga yang lebih murah, 

nilai yang lebih baik, atau premi.  Jika beberapa diantaranya tidak 

mencoba merek, promosi dapat menghasilkan peningkatan pangsa pasar 

dalam jangka panjang. 

 
Promosi penjualan dipasar yang memiliki kemiripan merek tinggi dapat 

menghasilkan respons penjualan tinggi dalam jangka pendek, tetapi sedikit 

keuntungan permanen pada preferensi merek dalam jangka panjang.   

Pasar dengan perbedaan merek yang tinggi, promosi penjualan mampu 

mengubah pangsa pasar secara permanen. 
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Alat promosi penjualan menawarkan tiga manfaat berbeda 

1. Komunikasi.  Promosi penjualan meraih perhatian dan dapat 

mengarahkan konsumen kepada produk. 

2. Insentif.  Promosi penjualan mencakup beberapa konsesi, pendorong 

atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. 

3. Undangan.  Promosi penjulan mencakup undangan berbeda untuk 

melibatkan diri dalam transaksi sekarang. 

 
3. Hubungan Masyarakat (Human Relation) 

Hubungan masyarakat merupakan berbagai program yang diarahkan 

secara internal kepada karyawan perusahaan atau eksternal kepada 

konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk 

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau komunikasi 

produk individualnya.(Kotler dan Keller, 2012) 

 
Pemasar cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat, tetapi 

program yang dipikirkan dengan baik dan dikordinasikan dengan elemen 

bauran komunikasi lainnya bisa sangat efektif, terutama jika perusahaan 

harus menantang konsepsi konsumen yang salah.  Daya tarik hubungan 

masyarakat dan publisitas didasarkan pada tiga kualitas berbeda: 

1. Kredibilitas tinggi.  Kisah dan fitur baru lebih autentik dan kredibel 

bagi pembaca daripada iklan. 

2. Kemampuan untuk mencapai pembeli.  Hubungan masyarakat dapat 

menjangkau calon pembeli yang suka menghindari wiraniaga dan 

iklan 
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3. Dramatisasi.  Hubungan masyarakat mempunyai potensi 

mendramatisasi perusahaan atau produk. 

 
4. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal adalah interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, 

dan pengadaan pesanan. (Kotler dan Keller, 2012) 

 
Penjualan personal merupakan alat paling efektif pada tahap proses 

pembelian selanjutnya, terutama dalam membentuk preferensi, 

keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjualan personal dapat 

dicontohkan  dalam bentuk presentasi pribadi yang dilakukan oleh 

wiraniaga perusahaan dengan tujuan untuk menjual dan membangun 

hubungan dengan pelanggan.  Penjulan personal mempunyai tiga kualitas 

berbeda: 

1. Interaksi pribadi.  Penjualan personal mencipkatakan episode segera 

dan interaktif antara dua orang atau lebih.   

2. Pengembangan.  Penjualan personal juga memungkinkan semua jenis 

hubungan berkembang, mulai dari masalah hubungan penjualan 

sampai pertemanan pribadi yag dalam. 

3. Respons.  Pembeli dapat merasa mereka wajib mendengarkan 

pembicaraan penjualan. 

 
5. Pemasaran langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung bisa diartikan sebagai hubungan langsung  dengan 

konsumen yang telah ditentukan  secara cermat untuk mendapatkan 
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respons segera  dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Dalam 

konteks ini proses komunikasi dapat dilakukan dengan surat, telepon, TV 

interaktif, email dan lainnya yang memungkinkan terjadinya interaksi 

langsung dengan konsumen.  (Kotler dan Keller, 2012) 

 
Adapun manfaat dari pemasaran langsung adalah Pemasaran langsung 

dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat.  Pemasaran 

langsung memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif 

untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya.  

Pemasaran langsung juga membuat penawaran dan strategi pemasar 

langsung kurang dapat dilihat oleh pesaing.  Pemasar langsung dapat 

mengukur respons terhadap kampanye mereka agar dapat diputuskan 

bentuk kampanye yang paling menguntungkan.  Mereka berbagi tiga 

karakteristik berbeda.  Pesan pemasaran langsung dan interaktif adalah: 

1. Penyesuaian.  Pesan dapat disiapkan untuk menarik individu yang 

dibidik 

2. Terkini.  Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. 

3. Interaktif.  Pesan dapat diubah tergantung pada respons seseorang.  

 
3. Mengelola Proses Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Seperti didefinisikan oleh American Association of Advertising Agencies, 

komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication-IMC) 

adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah 

rencana komprehensif.  Rencana semacam itu mengevaluasi peran strategis 

beragam disiplin komunikasi serta menggabungkan disiplin-disiplin ini untuk 
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memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimum melalui integrasi 

pesan yang lancar.  

a. Mengkoordinasikan Media 

Koordinasi media dapat menjadi lintas dan di dalam jenis media, tetapi 

pemasar harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non 

pribadi untuk mencapai dampak maksimum.  Bayangkan pemasar 

menggunakan satu sarana dalam usaha untuk menjangkau dan menjual 

kepada calon pelanggan.  Salah satu contoh kampanye satu sarana, satu 

tahap adalah surat satu kali yang menawarkan perangkat memasak.  

Kampanye sat sarana, multitahap akan bergantung pada surat suksesif 

kepada prospek yang sama. 

b. Mengimplementasikan komunikasi pemasaran terpadu 

Beberapa alasan menjadi penyebab komunikasi pemasaran terintegasi 

lambat dijalankan.  Perusahaan besar sering mempekerjakan beberapa 

spesialais komunikasi yang berbeda yang mungkin mengetahui sedikit 

perbandingan tentang alat komunikasi lainnya.  Masalah yang 

memperumit selanjutnya adalah bahwa banyak perusahaan global 

menggunakan sejumlah besar agensi iklan yang terletak diberbagai negara 

dan melayani berbagai divisi, menghasilkan komunikasi yang tidak 

terkoordinasi dan difusi citra. 

 

Komunikasi pemasaran terintegrasi dapat menghasilkan konsistensi pesan 

yang lebih kuat dan membantu membangun ekuitas merek dan 

menciptakan dampak penjualan yang lebih besar.  Komunikasi pemasaran 
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terintegrasi memaksa manajemen memikirkan semua cara pelanggan 

berhubungan dengan perusahaan, bagaiman perusahaan 

mengkomunikasikan posisinya, arti penting relatif setiap sarana, dan 

masalah ketepatan waktu.  Komunikasi semacam ini memberikan 

tanggung jawab pada seseorang untuk memadukan citra merek dan pesan 

perusahaan melalui ribuan kegiatan perusahaan.  komunikasi pemasaran 

terpadu harus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau 

pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada saat yang tepat di 

tempat yang tepat. 

 

C. PENINGKATAN JUMLAH PENGUNJUNG 

Peningkatan jumlah pengunjung suatu tempat wisata dapat diartikan sebagai 

kegiatan pengorganisasian secara menyeluruh yang mencakup pengembangan 

atau pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut 

dapat memenuhi tugas-tugas sebagaimana mestinya.  Oka A. Yoeti dalam Muljadi 

(2012) menjelaskan bahwa aspek-aspek perlu diketahui dalam mengelola wisata 

ada lima, yaitu: 

1. Wisatawan  

2. Pengangkutan 

3. Daya tarik wisata 

4. Fasilitas pelayanan 

5. Informasi dan promosi 
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Peningkatan pengunjung pada suatu objek wisata berbanding lurus dengan 

peningkatan kinerja pengelolaan.  Apabila pengunjung meningkat, berarti kinerja 

pengelolaan dilakukan secara maksimal, apabila pengunjung mengalami 

penurunan dapat diartikan bahwa terjadi penurunan dalam kinerja pengelolaan. 

Upaya dalam meningkatkan jumlah pengunjung suatu tempat wisata dapat 

membentuk motivasi spiritual dalam meningkatkan kinerja pengelolaan.  

D. Rerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Chris Fill, Marketing Communication, Context, Strategies and 
application. 3th ed, perentice Hall.  Europe, 2006, -21. 

 

 

 

Penjualan 
Personal 

(X5) 

Bauran Komunikasi 
Pemasaran Terpadu 

 

Pemasaran 
Langsung 

(X4) 
 

 

Iklan 
(X1) 

Komunikasi Pemasaran 
Terpadu Wisatawan  

Promosi 
Penjualan 

(X2) 
 

 

Hubungan 
Masyarakat 

(X3) 
 

Meningkatkan Wisatawan 
(Y) 



28 
 

E. Hipotesis 

H1 : Periklanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan 

ke Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung 

H2 : Promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah 

wisatawan ke Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung 

H3 : Hubungan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah 

wisatawan ke Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung 

H4 : Pemasaran Langsung berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah 

wisatawan ke Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung 

H5  : Penjualan Personal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah 

wisatawan ke Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung 

F. Penelitian Terdahulu 

TABEL 5 PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama Peneliti Judul Hasil Analisis 

1 Nazanin Sadat 
Fatehi 
 
Journal of 
Indonesia Economy 
and Business 
(JIEB) 

The Role of 
Integrated 
Marketing 
Communications 
(IMC) in Absorbing  
Tourists: A Case 
Study in Kish 
Island 

Data penelitian yang dilakukan 
melalui SPSS, menunjukkan 
bahwa lima factor dari 
Komunikasi Pemasaran 
Terpadu yaitu iklan, promosi 
penjualan, hubungan 
masyarakat, penjualan 
personal dan pemasaran 
langsung signifikan terhadap 
peningkatan jumlah 
pengunjung di Pulau Kish 
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Tabel  Lanjutan 

No Nama Peneliti Judul Hasil Analisis 

2 Prananda 
Sepriansyah 
 
Skripsi. Program 
Studi Pendidikan 
Geografi Fakultas 
Perguruan Dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas 
Lampung 

Deskripsi Objek 
Wisata Kelapa 
Rapet Desa Batu 
Menyan 
Kecamatan Teluk 
Pandan Kabupaten 
Pesawaran 
Tahun  2015 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa menurut persepsi 
wisatawan: daya tarik 
wisata kurang menarik, 
aksesibilitas kurang baik, 
fasilitas penunjang tersedia, 
infrastruktur kurang 
tersedia, keamanan tersedia, 
promosi dan informasi 
kurang 
menarik serta pengelolaan 
yang dilakukan pihak 
pengelola dikatakan cukup 
baik.. 

3 Budi Gautama 
Siregar 
 
Jurnal Penelitian 
Ilmu-Ilmu Sosial 
Dan Keislaman.  
Fakultas Ekonomi 
Dan Bisnis Islam 
Iain Padang 
Sidimpuan. Vol. 02 

Pengaruh Promosi 
Dan Lokasi Usaha 
Terhadap 
Peningkatan 
Jumlah Nasabah 
Produk Giro 
Wadi’ah Di PT. 
Bank Sumut 
Cabang Syariah 
Padang Sidimpuan 

Hasil ini dapat dilihat 
berdasarkan nilai uji F yang 
dilakukan dengan nilai 
signifikansi 0.000 
< 0.05 yang berarti bahwa dari 
uji yang dilakukan pada kedua 
variabel ternyata faktor lokasi 
merupakan faktor yang lebih 
dominan. 
Data ini beristribusi normal, 
tidak memiliki 
heterokedastisitas, 
multikolinearitas, dan 
autokorelasi. 

 



 
 
 
 
 
 

III.  METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013).  Objek 

penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu 

hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai tujuan 

dan kegunaan tertentu.  Adapun objek penelitian yang peneliti teliti adalah Peran 

komunikasi pemasaran terpadu Pantai Klara (Kelapa Rapet). 

B. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif.  

Penelitian deskriptif adalah suatu metode  penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau 

saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan 

pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. 

Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka. 

(Sukmadinata, 2006).  Penelitian ini juga menggunakan analisis regresi berganda,  

sedangkan analisis data bersifat analitis. 
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C.  Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.  Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan dua sumber data yaitu: 

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

langsung dari sumber pertamanya.  Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data 

yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.  Dalam penelitian ini, 

dokumentasi, angket dan studi kepustakaan merupakan sumber data 

sekunder. 

D.  Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Jadi populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.  Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono 2015).  Populasi 

dalam penelitian adalah wisatawan yang mengunjungi Pantai Klara (Kelapa 

Rapet).   
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.  Sampel yang diambil 

dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili.  Peneliti 

tidak menemukan jumlah populasi yang pasti dan sulit diketahui karakteristik 

masing-masing elemen populasi sehingga peneliti mengunakan teknik non 

probability sampling, dan dengan teknik purposive sampling.   

Berdasarka hal tersebut, kriteria responden dalam penelitian ini adalah wisatawan 

objek wisata Pantai Klara (Kelapa Rapet) baik pria maupun wanita, usia minimal 

17 tahun, yang bersedia untuk mengisi kuesioner sesuai dengan kebutuhan data 

dalam penelitian ini.   

Menurut Widiyanto (2008) ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak 

dan tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu besar sampel yang 

digunakan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

n =       Z2   

        4MOE2      
 
Keterangan : 

N  = Jumlah sampel 

Z = Tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5% = 1,96 

MOE = Margin of Error, yaitu tingkat kesalahan maksimal pengambilan sampel 

yang masih dapat di toleransi atau yang diinginkan menggunakan margin of error 

sebesar 10%, maka jumlah sampel minimal yang dapat diambil sebesar : 
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n =    1.962       = 96,04 

       4 (0,10)2 

n = 96,04 = 96 atau dibulatka 100 

Hasil perhitungan rumus diatas dapat diperoleh jumlah sampel yang diteliti adalah 

sebesar 100 responden.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis.  Studi 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

kepada subjek penelitian.  Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder dari dari berbagai sumber, baik secara pribadi 

maupun kelembagaan.   

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.  Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden (Sugiyono, 2015).   

Peneliti menyebar pertanyaan kepada responden sehubungan dengan peran 

komunikasi pemasaran terpadu (IMC) dalam meningkatkan jumlah pengunjung di 

Pantai Klara (Kelapa Rapet) Bandar Lampung.  Skala pengukuran dalam 

penelitian ini menggunakan skala Likert dengan kriteria berikut: 
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TABEL 6 SKALA PENGUKURAN LIKERT 

No Jawaban Kode Bobot 
1 Sangat Tidak Setuju STS 1 
2 Tidak Setuju TS 2 
3 Netral N 3 
4 Setuju S 4 
5 Sangat Setuju SS 5 

 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang 

berhubungan dengan masalah yang di teliti, skripsi sebagai acuan peneliti 

terdahulu, mencari artikel serta jurnal-jurnal atau data yang terkait dengan 

penelitian yang dapat membantu hasil penelitian. 

F.  Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Independen (X) 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variable terikat 

(Sugiono, 2009).  Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah komunikasi 

pemasaran terpadu.  komunikasi pemasaran terpadu sebagai variabel independen 

X karena variabel ini mempengaruhi variabel dependen Y yaitu peningkatan 

jumlah pengunjung wisatawan. 

Variabel bebas dari penelitian ini yaitu 

1. Iklan (X1) merupakan semua bentuk terbayar dari presentasi non personal 

dan promosi ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas.  Iklan 
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meliputi surat kabar, televisi, pengeposan langsung, radio, majalah, 

bulletin, brosur, telepon, internet. 

2. Promosi Penjualan (X2) merupakan berbagai intensif jangka pendek untuk 

mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa.  Promosi 

penjualan meliputi: 

a. Promosi konsumen (sampel, kupon, penawaran pengembalian tunai, 

potongan harga, premi, hadiah, garansi) 

b. Promosi dagang (potongan harga, insentif untuk iklan, barang gratis) 

c. Promosi bisnis dan tenaga penjualan (pameran dagang dan konvensi, 

kontes wiraniaga, iklan khusus) 

3. Hubungan Masyarakat (X3)  merupakan beragam program yang dirancang 

untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individunya.  Hubungan masyarakat meliputi publikasi, acara, pemberian 

sponsor, berita, pidato, kegiatan layanan masyrakat, media identitas. 

4. Pemasaran Langsung (X4) merupakan penggunaan surat, telepon, 

faksimile, e-mail, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan atau meminta respons atau dialog dari pelanggan dan prospek 

tertentu.  

5. Penjualan Personal (X5) merupakan interaksi tatap muka dengan satu atau 

lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan, dan pengadaan pesan. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen.  

Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.  Variabel terikat 
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merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2013).  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. 

TABEL 7 DEFINISI VARIABEL OPERASIONAL PENELITIAN 

Variabel Definisi Indikator Skala 
Integrated 
Marketing 
Communication (X) 
 
 

merepresentasikan 
“suara”perusahaan dan mereknya 
serta merupakan sarana dimana 
perusahaan dapat membuat dialog 
dan membangun hubungan dengan 
konsumen. (Kotler& Keller,2012) 

  

Dimensi     
Iklan (X1) Periklanan dapat diartikan 

sebagai  setiap bentuk presentasi non 
personal, promosi ide, barang atau 
jasa berbayar dengan sponsor 
tertentu, yang diidentifikasi melalui 
media cetak (surat kabar dan 
majalah), disiarkan melalui media 
radio dan televisi, media jaringan 
(telepon, kabel, satelit, nirkabel), 
elektronik media (rekaman suara, 
rekaman video, video disk, CD-
ROM, halaman web), dan media 
display (papan reklame, tanda, 
poster).(Kotler & Amstrong 2014). 

1. Desain  Banner, instagram 
dan web Menarik 

2. Informasi yang disampaikan 
di media jelas 

3. Pesan yang terkandung di 
media dapat dipercaya 

• Penemuan informasi tentang 
produk/perusahaan dari 
berbagai media mudah 

Likert 

Promosi Penjualan 
(X2) 

Promosi penjualan adalah berbagai 
intensif jangka pendek untuk 
mendorong pembelian suatu produk 
atau layanan termasuk promosi 
konsumen (seperti kupondan premi), 
promosi dagang (seperti tunjangan 
iklan dan tampilan), dan tenaga 
penjualan dan bisnis promosi (Kotler 
& Amstrong 2014) 

1. Besar ukuran insentif yang 
ditawarkan menarik 

2. Syarat untuk mendapatkan 
diskon yang di tawarkan 
jelas. 

3. Waktu pelaksanaan intensif 
yang dilakukan tepat 

• Insentif yang ditawarkan 
bervariasi 

 

Likert 
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Tabel Lanjutan 

Dimensi Definisi Indikator Skala 
Hubungan 
Masyarakat (X3) 

Hubungan masyarakat merupakan 
berbagai program yang diarahkan 
secara internal kepada karyawan 
perusahaan atau eksternal kepada 
konsumen, perusahaan lain, 
pemerintah, dan media untuk 
mempromosikan atau melindungi 
citra perusahaan atau komusnikasi 
produk individualnya (Kotler & 
Amstrong 2014) 

1. Berita yang tersebar 
mengenai perusahaan baik 

2. Identitas perusahaan yang 
unik 

3. Kegiatan pelayanan 
masyarakat 

Likert 

Pemasaran 
Langsung (X4) 

Pemasaran langsung bisa diartikan 
sebagai hubungan langsung  dengan 
konsumen yang telah 
ditentukan  secara cermat untuk 
mendapatkan respons segera  dan 
membangun hubungan pelanggan 
yang kuat. Dalam konteks ini proses 
komunikasi dapat dilakukan dengan 
surat, telepon, TV interaktif, email 
dan lainnya yang memungkinkan 
terjadinya interaksi langsung dengan 
konsumen.  (Kotler & Amstrong 
2014) 

1. Website Pantai Klara 
menarik 

2. Informasi dari web 
membantu wisatawan 
memahami Pantai Klara 

3. Media internet yang 
digunakan Pantai Klara 
untuk beriklan sudah tepat 

• Interksi dari perusahaan 
yang interakif 

Likert 

Penjualan Personal 
(X5) 

Penjualan personal adalah interaksi 
tatap muka dengan satu atau lebih 
calon pembeli untuk tujuan membuat 
presentasi, menjawab pertanyaan, 
dan pengadaan pesanan. (Kotler & 
Amstrong 2014) 

1. Penampilan wiraniaga 
baik 

2. Wiraniaga menguasai 
informasi perusahaan 

3. Kemampuan wiraniaga 
dalam menjelaskan 
produk bagi pelanggan 
memuaskan 

• Wiraniaga dapat 
mengidentifikasi 
konsumen baru dan 
konsumen lama dengan 
baik 

 

Likert 

Peningkatan Jumlah 
Pengunjung (Y) 

Peningkatan jumlah pengunjung 
suatu tempat wisata dapat diartikan 
sebagai kegiatan pengorganisasian 
secara menyeluruh yang mencakup 
pengembangan atau pembangunan 
fasilitas-fasilitas pariwisata, 
sehingga fasilitas-fasilitas tersebut 
dapat memenuhi tugas-tugas 
sebagaimana mestinya 

1. Kepuasan  
2. Kenyamanan berkunjung  
3. Informasi yang 

disampaikan teman / 
saudara 

4. Fasilitas 

Likert 

Ket:  ● indikator dari Kotler &Amstrong yang tidak di temukan di Pantai Klara 
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G.  Validitas dan Reabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan 

yang disebarkan kepada responden.  Instrumen yang dibuat sebelum disebarkan 

kepada responden yang menjadi sampel penelitian harus diuji kevalidan dan 

kereliabelannya agar daftar pertanyaan yang dibuat tersebut benar- benar mampu 

menguak data sehingga mampu menjawab permasalahan sehingga tujuan 

penelitian tercapai.   

Menurut Ghozali (2006) uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya 

suatu kuesioner.  Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

faktor dengan bantuan software SPSS. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah kejituan atau ketepatan instrumen pengukur.  Uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran, 

apabila pengukuran dilakukan pada objek yang sama berulang kali dengan 

instrumen yang sama.  Menilai reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini 

digunakan rumus Alpha Croanbach.  Hasil uji reliabilitas dengan nilai Alpha 

Croanbachs > 0,5 = reliabel (Ferdinand, Agusty, 2009).  Pengujian validitas dan 

reliabilitas ini dengan menggunakan bantuan SPSS.   
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H. Alat Analisis 

1. Analisis Deskriptif 

Menganalisis permasalahan dan mencari jalan pemecahan masalah dengan 

menggunakan data yang terkumpul dari hasil kuesioner yang dihubungkan dengan 

teori pemasaran atau pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan komunikasi 

pemasaran terpadu dalam menganalisis hubungannya dengan peningkatan jumlah 

pengunjung wisatawan di Pantai Klara Bandar Lampung 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda 

yaitu salah satu pendekatan model matematis yang digunakan untuk menganalisis 

hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel terikat 

(Sugiono, 2009) 

Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan regresi berganda dengan 

rumus sebagai berikut (Gozali, 2001) 

Y = βο + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ei 

Keterangan: 

Y = Peningkatan jumlah pengunjung 
X1 = Iklan 
X2 = Promosi Penjualan 
X3 = Hubungan Masyarakat 
X4 = Pemasaran Langsung 
X5 = Penjualan Personal 
Βο = Konstanta 
β1,  β2, β3,  β4, β5= Koefisien regresi 
ei = kesalahan pengganggu 
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3. Koefisien Determinasi R2 

Fungsi dari koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.  Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.  Nilai R2 yang kecil menunjukkan 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

yang sangat terbatas (Sanusi, 2014).  Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan. 

I. Pengujian Hipotesis 

1. Uji t-statistik / Pengujian Parsial 

Menurut Sanusi (2014) uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95%.  Kriteria pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

Bila nilai signifikan (P Value) < 0,05 maka (Ho) ditolak dan menerima 

alternative (Ha) yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

Bila nilai signifikan (P Value) > 0,05 maka (Ho) diterima dan menolak 

alternative (Ha) yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

2. Uji F-statistik / Pengujian Keseluruhan 

Menurut Sanusi (2014) uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 
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variabel dependen (Y) yang tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%.  Hasil 

pengujian uji F dapat ditemui pada tabel ANNOVA (analysis of variance) dari 

output spss 15.00 untuk menjawab hipotesis statistic yaitu: 

Ho = variabel X tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y 

Ha = variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y 

Dengan kriteria; 

Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai signifikan (P value) > 0,05 

Ho diterima dan Ha ditolak, jika nilai signifikan (P value) < 0,05 

 



 
 
 
 
 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, dimana hipotesis tersebut adalah 

iklan (X1), promosi penjualan (X2),  hubungan masyarakat (X3), pemasaran 

langsung (X4) dan penjualan personal (X5) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap peningkatan jumlah pengunjung wisatawan di Pantai Klara Bandar 

Lampung hipotesis berpengaruh positif dan diterima, dan didapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Variabel iklan (X1) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah 

pengunjung.  Periklanan yang dilakukan oleh Pantai Klara telah berjalan 

dengan maksimal. Periklanan yang dilakukan Pantai Klara tidak hanya 

melalui banner saja tapi melalu media online yaitu melalui website dan 

instagram.  Saat ini penggunaan media sosial seperti instagram sangat 

digemari oleh semua orang baik itu kaum muda maupun orang dewasa, 

orang-orang mencari referensi melalui instagram baik itu referensi wisata, 

kuliner dan lain-lain. 
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2. Variabel promosi penjualan (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan jumlah pengunjung.  Promosi penjualan yang dilakukan oleh 

Pantai Klara seperti memberikan diskon 20% kepada para wisatawan yang 

berkunjung ke Pantai Klara sudah baik dan efisien.   

3. Variabel hubungan masyarakat (X3) berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan jumlah pengunjung.  Tingginya pengaruh hubungan 

masyarakat terhadap peningkatan jumlah pengunjung adalah Kegiatan 

layanan masyarakat yang telah dilakukan oleh pengelola Pantai Klara 

(Kelapa Rapet) adalah melakukan kegiatan khitanan massal, pengobatan 

gratis, operasi katarak, dan bibir sumbing, yang dilaksanakan setiap 6 

bulan sekali. 

4. Variabel Pemasaran langsung berpengaruh secara signifikan  terhadap 

peningkatan jumlah pengunjung.  Dengan pemasaran langsung perusahaan 

membuat website yang digunakan untuk menampung data pelanggan 

seperti telepon dan alamat, yang biasanya oleh perusahaan akan langsung 

menghubungi untuk menawarkan produknya pada konsumen potensial.  

Koperasi Pantai Klara telah menyampaikan dengan bahasa yang baik dan 

lugas dalam pemasaran secara langsung dan telah menerapkan metode 

pemasaran secara professional dan maksimal sehingga masyarakat percaya 

dengan fasilitas-fasilitas dan keunggulan Pantai Klara.   

5. Variabel Penjualan personal (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan jumlah pengunjung.  Penjual dalam hal ini wiraniaga Pantai 

Klara harus dapat bertindak fleksibel yaitu dengan mendengarkan atau 

menerima feedback dari wisatawan.  Wiraniaga juga menyampaikan 
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pendapat yang telah disesuaikan untuk mencapai tujuan akhir yaitu 

wisatawan tertarik dan kemudian mengunjungi Pantai Klara.  Metode ini 

telah di terapkan oleh Koperasi Pantai Klara dalam memasarkan 

pariwisatanya secara professional dan terkoordinir. 

6. Pengaruh terbesar pada variabel penjualan personal karena wiraniaga 

Pantai Klara bersikap sopan serta berpenampilan menarik dan dapat 

berkomunikasi dengan baik kepada pariwisata sehingga wisatawan tertarik 

dengan apa yang di ucapkan wiraniaga dan tertarik untuk mengunjungi 

Pantai Klara. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka beberapa hal yang 

dapat dijadikan saran adalah: 

1. Iklan yang dilakukan oleh Pantai Klara sudah baik.  Pantai Klara sudah 

menggunakan media social dalam periklanannya.  Strategi ini sebaiknya 

dapat dipertahankan dan dikembangkan lagi dengan lebih sering 

mengunggah informasi terbaru mengenai Pantai Klara, agar wisatawan 

lebih tertarik untuk mengunjungi Pantai Klara.  

2. Promosi penjualan yang dilakukan oleh Pantai Klara sudah baik.  Strategi 

yang dilakukan oleh Pantai Klara sudah baik dan sudah mendapat respon 

yang positif dari wisatawan.  Pantai Klara sebaiknya mempertahankan 

strategi promosi yang berjalan dengan baik serta mengembangkannya agar 

lebih efisien.  Lebih baik lagi jika diskon yang diberikan Pantai Klara 

kepada pengunjung seharusnya lebih besar lagi dan diskon tidak hanya di 

berikan pada pengunjung yang menitipkan kendaraannya saja, tetapi 
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diskon diberikan pada setiap pengunjung yang mengunjungi Pantai Klara, 

dan diskon di berikan pada waktu-waktu tertentu misalnya saat hari-hari 

besar.  Sehingga pengunjung lebih tertarik untuk mengunjungi Pantai 

Klara. 

3. Hubungan Masyarakat yang dilakukan oleh Pantai Klara sudah cukup 

baik, hal ini ditunjukkan dari angka beta terkecil dimiliki variabel ini.  

Pantai Klara seharusnya mempertahankan strategi promosi yang berjalan 

dengan baik serta mengembangkannya agar lebih efisien dan 

mengembangkan strategi-strategi lainnya seperti menambah kegiatan 

layanan masyarakat lainnya. 

4. Pemasaran langsung yang dilakukan oleh Pantai Klara sudah baik.  

Sebaiknya pada srategi pemasaran langsung Pantai Klara melakukan 

evaluasi dalam penyampaian informasi pada media website agar informasi 

yang disampaikan lebih mudah dimengerti wisatawan dan tidak adanya 

kesalahan informasi yang akan diberikan. 

5. Penjualan personal yang dilakukan oleh Pantai Klara sudah baik. Strategi 

ini sebaiknya dapat dipertahankan dan dikembangkan terutama dalam hal 

sumber daya, wiraniaga diberikan pelatihan untuk memberikan sebuah ciri 

khas yang tidak bisa didapatkan dari tempat wisata lain.  Hal ini untuk 

memberikan kesan yang berbeda dibandingkan tempat wisata lainnya. 

6. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini, 

sebaiknya menggunakan variabel-variabel komunikasi pemasran terpadu 

lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti variabel 

publicity, events/sponsorship, interactive marketing, dan word of mouth  
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