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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata memiliki peranan penting bagi pendapatan suatu daerah.  Sebagai contoh 

Propinsi Bali yang demikian terkenal mendunia obyek wisata maupun kehidupan 

masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhannya melalui perolehan pendapatan dari 

wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke daerah ini. Era otonomi 

daerah, sektor pariwisata memegang peranan penting dalam menunjang 

perekonomian suatu daerah. Sektor ini memiliki efek multiplier pada industri yang 

bergerak dan menunjang sektor pariwisata. Apabila sektor ini berkembangan dengan 

baik, maka akan menggerakkan industri lainnya seperti industri perpenginapanan, 

industri rumah makan, industri kerajinan, transportasi dan industri-industri lainnya. 

Salah satu bagian dari pariwisata yang berkembang dan diminati oleh banyak 

masyarakat adalah wisata taman permainan. Propinsi Lampung saat ini terdapat 

banyak tempat wisata permainan, salah satunya adalah Taman Wisata Lembah Hijau. 

Taman Wisata Lembah Hijau yang berlokasi di JI. Radin Imba Kesuma Ratu, 

Kampung Sukajadi, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, 

Bandar lampung, kini menjadi andalan bagi wisatawan yang berkunjung ke 

Lampung. Fresh and Natural, demikian motto obyek Taman Wisata Lembah Hijau ini 

yang sejalan dengan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, aman dan alami. 
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Karena itu, menariknya Taman Wisata Lembah Hijau ini merupakan perpaduan 

sebuah Taman Rekreasi pegunungan dan area satwa yang menempati suatu area 

berbukit, lembah serta sebuah sungai kecil berarus deras yang membelah kawasan 

wisata ini. 

Ditambah berbagai fasilitas penunjang di Taman Wisata Lembah Hijau sangat 

lengkap, bervariasi seperti naik kuda, onta, rute jogging, tempat santai keluarga, kano, 

membuat wisatawan semakin enjoy dan betah menikmati musim liburan. Berbagai 

fasilitas Taman Wisata Lembah Hijau mulai koleksi satwa-satwa sekaligus 

penangkarannya, bahkan hutan lindung dan catchment area sehingga kawasan ini 

berkonsep cagar alam, adat, budaya, dan objek wisata, yang komposisinya 80% areal 

alami terbuka dan 20% bangunan. 

Water boom di Taman Wisata Lembah Hijau satu-satunya dilengkapi dengan water 

splash. Tidak hanya itu, Taman Wisata Lembah Hijau juga dilengkapi dengan 

outdoor activity untuk outbond, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak, serta 

restoran dan cottage. Taman Wisata Lembah Hijau juga dilengkapi taman flora dan 

fauna. Ini bisa dijadikan sebagai wahana pembelajaran anak dalam menggali jenis 

jenis satwa dan tumbuhan. Ada juga kebun herbal yang dilengkapi dengan pondok 

herbal. 

 

Taman Wisata Lembah Hijau yang seluas 30 hektar, dan baru 10 hektar yang telah 

dimanfaatkan akan terus berbenah dengan membangun berbagai fasilitas yang sangat 

dibutuhkan wisatawan. Dengan tujuan agar wisatawan tidak merasa jenuh berwisata 



3 
 

di Taman Wisata Lembah Hijau ini. Fasilitas tambahan yang kini sudah ada antara 

lain, paintball and airsoft gun area, racing games. 

 

Jumlah pengunjung Taman Wisata Lembah Hijau selama tahun 2013 mengalami 

fluktuasi. Tabel 1 berikut ini menggambarkan jumlah pengunjung berdasarkan 

wahana permainan yang terdapat di Lembah Hijau. 

 

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Berdasarkan Wahana Permainan 

No Wahana Bulan Total 

(orang) Januari Februari Maret April Mei 

1 Paket edukasi 33 27 19 35 520 634 

2 Waterboom 14,239 3,534 5,805 4,362 23,475 51,415 

3 Kuda tunggang 138 69 76 95 388 766 

4 Mini train 1,301 299 521 388 1,878 4,387 

5 Carousel 1,126 232 357 398 1,579 3,692 

6 Theater 4D 845 299 395 365 1,045 2,949 

7 Bom-bom car 2,460 923 1,245 941 3,247 8,816 

8 Rumah hantu 2,220 442 907 711 2,880 7,160 

9 ATV riding 348 80 213 117 411 1,169 

 Jumlah 22,710 5,905 9,538 7,412 35,423  

Sumber : Taman Wisata Lembah Hijau, Juni 2013 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah pengunjung secara total berfluktuasi 

baik secara total, maupun pengunjung berdasarkan wahana. Hal ini meunjukan bahwa 

tidak semua pengunjung yang darang ke Taman Wisata Lembah Hijau mengcoba 

seluruh wahana permainan yang ada.  
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Berflukatuasinya jumlah pengunjung membawa dampak pada berfluktuasinya jumlah 

pendapatan Taman Wisata Lembah Hijau. Tabel 2 berikut ini menyajikan jumlah 

pendapataan setiap bulan samapi dengan Mei 2013. 

 

Tabel 2. Jumlah Pendapatan Taman Wisata Lembah Hijau Tahun 2012 

No Bulan Pendapatan (Rp) Pertumbuhan (%) 

1 Januari          495,450,000   

2 Februari          128,720,000  -0.74 

3 Maret          208,205,000  0.62 

4 April          160,915,000  -0.23 

5 Mei          785,685,000  3.88 

 Rata-rata          355,795,000   

Sumber : Taman Wisaat Lembah Hijau, Juni 2013 

 

 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat jumlah penerimaan yang cendrung fluktuatif. Hal ini 

perlu diantasipasi perusahaan agar dimasa yang akan datang perusahaan tidak 

mengalami kerugian.  

 

Taman Wisata Lembah Hijau sebagai salah satu taman wisata alam, selama ini 

menerapkan bauran pemasaran yang meliputi kebijaksanaan pemasaran yaitu 7 P, 

seperti yang dikemukakan oleh Zeithaml, dkk (2006:23) yang meliputi kebijaksanaan 

produk (product), kebijaksanaan harga (price), kebijaksanaan saluran distribusi 

(place), kebijaksanaan promosi (promotion), kebijaksanaan orang-orang (people), 

kebijaksanaan wujud fisik (physical evidence), dan kebijaksanaan proses (process). 
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1.1.1 Produk  

Menurut Kotler dan Keller (2011:394) Produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dibeli, dipergunakan atau 

dikonsumsikan. Istilah produk mencakup benda fisik, jasa, kepribadian, tempat, 

organisasi dan ide. Produk yang ditawarkan oleh Taman Wisata Lembah Hijau 

terdapat pada Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Produk/Wahana Permainan 

No Produk 

1 Paket edukasi 

2 Waterboom 

3 Kuda tunggang 

4 Mini train 

5 Carousel 

6 Theater 4D 

7 Bom-bom car 

Sember : Taman Wisata Lembah Hijau, Juni 2013 

 

 

 

 

1.1.2 Harga 

 

Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang sangat penting dalam 

menghasilkan penerimaan penjualan. Harga dapat mempengaruhi jumlah permintaan, 

juga dapat mempengaruhi persaingan perusahaan dan pangsa pasar. Putusan 

mengenai harga harus diambil secara sungguh-sungguh. Menurut Kotler dan Keller 

(2011:241) harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya. 
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Dilihat dari jenis produk yang ditawarkan maka ketetapan harga yang ditawarkan 

juga berbeda. Kebijakan harga yang ditetapkan oleh Taman Wisata Lembah Hijau 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. Harga Tiket Wahana Permainan Lembah Hijau 

 

No Wahana Harga Tiket (Rp) 

1 Paket edukasi 25,000 

2 Waterboom 25,000 

3 Kuda tunggang 20,000 

4 Mini train 10,000 

5 Carousel 15,000 

6 Theater 4D 30,000 

7 Bom-bom car 15,000 

8 Rumah hantu 15,000 

9 ATV riding 30,000 

Sumber : Tiket Wahana Permainan Taman Wisata Lembah Hijau, Juni 2013 

 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat hara setiap wahana permainan berkisar antara Rp. 

10.000 sampai dengan Rp. 30.000. Harga setiap wahana permainan ini secara umum 

dapat terjanghkau oleh masyarakat yang berkunjung ke Taman Wisata Lembah Hijau.  

 

1.1.3 Tempat 

Menurut Kotler dan Keller (2011:285), saluran distribusi merupakan suatu jalur yang 

dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada 

pemakai. Saluran distribusi yang ada di Taman Wisata Lembah Hijau bersifat 

langsung artinya perusahaan menawarkan atau jika ada masyarakat yang datang 

untuk menggunakan jasa Taman Wisata Lembah Hijau tanpa melalui agen atau 
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perantara. Letak Taman Wisata Lembah Hijau yang asri dan strategis dan mudah 

dijangkau menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat untuk datang dengan 

mudah ke taman wisata. 

1.1.4 Promosi 

Promosi sangat perlu dijalankan oleh perusahaan untuk melaksanakan proses 

pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan, melalui promosi diharapkan 

keberadaaan perusahaan akan diketahui oleh masyarakat secara luas, disamping itu 

melalui kegiatan promosi diharapkan dapat menarik calon konsumen untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurut Swastha DH, dkk 

(2000:349), promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan untuk menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. 

 

Promosi yang dilakukan oleh perusahaan selama ini menggunakan personal selling, 

dan public relation dan beberapa media cetak yaitu dikoran lokal diantaranya 

Lampung Post, Radar dan Tribun. Televisi lokal seperti Radar TV, Lampung TB dan 

Tegar TV serta berupa brosur untuk mendukung kegiatan pemasaran personal selling 

 

1.1.5 Orang-Orang 

Menurut Kotler dan Keller (2011:45) orang-orang adalah semua yang bertindak 

sekaligus berperan dalam memberikan pelayanan guna mempengaruhi presepsi para 

pembeli, yakni karyawan dan perusahaan pelanggan dan pelanggan dalam suatu 

pelayanan. Orang-orang merupakan unsur yang sangat penting, baik dalm produksi 
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maupun penyampaian jasa. Orang-orang secara bertahap menjadi bagian yang 

penting dimana perusahaan-perusahaan jasa mencoba untuk menciptakan nilai 

tambah dan memperoleh keunggulan kompetitif.   

Taman Wisata Lembah Hijau sangat memperhatikan kebijakan ini. Hal ini dapat 

dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan berpengalaman dan ahli 

dibidangnya masing-masing. Jumlah karyawan secara total bejumlah 115 orang 

terdiri dari jajaran top manager sebanyak 5 orang. Middle manajer sebanyak 12 

orang, supervisi/pengawas sebanyak 14 orang dan staff pelaksana sebanyak 84 orang.  

1.1.6 Proses 

Menurut Kotler dan Keller (2011:233) proses merupakan seluruh prosedur, 

mekanisme dan kebiasaan dimana sebuah jasa diciptakan dan disampaikan kepada 

pelanggan, termasuk keputusan-keputusan kebijakan tentang beberapa keterlibatan 

pelanggan dan persoalan-persoalan keleluasaan karyawan. Proses-proses dimana jasa 

diciptakan dan disampaikan kepada pelanggan merupakan faktor utama didalam 

bauran pemasaran jasa, karena pelanggan akan seringkali mempresepsikan sistem 

penyampaian jasa sebagai bagian dari jasa itu sendiri. 

Secara umum kebijaksanaan proses yang dilakukan oleh Taman Wisata Lembah 

Hijau dalam melayani masyrakat yang berkunjung membuat system atrian yang baik 

pada setiap wahana dan menempatkan karyawan yang sigap untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kecil di wahana permainan.  Taman 
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Wisata Lembah Hijau juga menyedikaan asuransi kecelakaan untuk menghindari hal-

hl yang tidak dinginikna pada saat masyarakat berkunjung.  

 

1.1.6 Physical Evident 

Kotler (2007:47) wujud fisik adalah lingungan fisik perusahaan dimana pelayanan 

yang diberikan merupakan interaksi antara perusahaan dan pelanggan, banyak 

komponen nyata yang ditunjukan yaitu fasilitas pelayanan jasa. Taman Wisata 

Lembah Hijau dilengkapi dengan fasilitas yaitu masjid, parkir yang luas, ruang 

terbuka hijau yang luas serta terdapat sarana pengeniapan serta restoran yang 

representative. 

Dalam konteks jasa obyek wisata Taman Rekreasi, fungsi-fungsi yang diemban oleh 

Taman Rekreasi merupakan janji yang harus dipenuhi. Fungsi-fungsi tersebut adalah 

Taman Rekreasi sebagai sarana edukasi, rekreasi, relaksasi (hiburan) dan pelestari 

(lingkungan). Persepsi pelanggan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi (janji) inilah 

yang akan membentuk persepsi pelanggan terhadap citra Taman Rekreasi. Citra 

Taman Rekreasi sebagai sarana pelestari lingkungan memiliki makna yang penting, 

baik bagi Taman Rekreasi itu sendiri maupun bagi kota (Jakarta) sebagai destinasi 

pariwisata yang ramah lingkungan. Selaras dengan konsep Sustainable Tourism 

Development, pengembangan Taman Rekreasi haruslah memenuhi amanat ini. Di 

negara-negara maju isu lingkungan telah menjadi perhatian utama bagi 

pengembangan kepariwisataan. Sebagai contoh : Wisatawan tak akan mau membeli 
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cindera mata dari daerah yan gdikunjungi apabila bahan yang digunakan cenderung 

merusak lingkungan (misalnya terbuat dari kulit binatang yang dilindungi). 

 

1.2 Permasalahan 

Kualitas pelayanan Taman Wisata Lembah Hijau dapat dinilai dari pelayanan yang 

diberikan oleh pramuhotel sebagai petugas yang berinteraksi langsung dengan 

konsumen sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan sebagai standar 

pelayanan sikap, kecepatan pelayanan, empati, penampilan dan pengetahuan produk. 

Keempat standar tersebut akan dinilai oleh konsumen dan sebagai stimulus 

terciptanya kepuasan atau ketidakpuasan yang diperoleh dari pengalaman pelayanan 

yang diperolehnya. Ketidakpuasan konsumen biasanya dilakukan dengan 

keengganannya membeli produk yang sama sehingga penurunan volume penjualan 

dapat menjadi indikator bahwa ada masalah kepuasan konsumen.  

Berdasarkan pengalaman itu, pelanggan mengevaluasi kinerja produk secara 

keseluruhan dan dibandingkan dengan harapannya jika sesuai maka berarti pelanggan 

merasa puas dengan pelayanan tersebut dan dari pengalaman tersebut maka loyalitas 

merupakan efek yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Loyalitas 

pelanggan merupakan ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu produk. 

Loyalitas merupakan inti dari ekuitas sebuah merek yang menjadi gagasan sentral 

dalam pemasaran, karena hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan seorang pe-

langgan pada sebuah produk. Apabila loyalitas meningkat, maka kerentanan 

kelompok pelanggan dari serangan kompetitor dapat dikurangi.  
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Kenyataannya Taman Wisata Lembah Hijau mengalami hal tersebut dimana  jumlah 

pengunjung yang ada tidak semua menggunakan wahana permainan yang ada. 

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah: Apakah ada 

pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas pengunjung Taman Wisata Lembah 

Hijau. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh bauran pemasaran 

terhadap loyalitas pengunjung Taman Wisata Lembah Hijau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan sebagai sumbagan pemikiran bagi peningkatan loyalitas 

pengunjung Taman Wisata Lembah Hijau. 

2. Sebagai referensi bagi penulisan tesis lainnya yang berhubungan dengan 

kepuasan konsumen. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Rangkuti (2006) juga mengungkapkan bahwa keunggulan suatu produk jasa sangat 

tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut yaitu 

apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. Artinya, konsumen 

berhak menentukan kepuasan yang mereka rasakan dari produk yang dibeli. Begitu 
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juga dengan produk jasa, konsumen juga memiliki faktor-faktor yang dapat 

dipertimbangkan dalam memutuskan pembelian jasa, seperti halnya dalam 

pengambilan keputusan tempat wisata. 

 

Sistem penyampaian jasa difokuskan pada di mana, kapan, dan bagaimana elemen-

elemen jasa tersebut direspon langsung oleh konsumen. Dalam sistem penyampaian 

jasa terdapat dua elemen yang merupakan ujung tombak yaitu fasilitas fisik dan 

petugas pelayanan (service personnel). Lovelock & Wright (2002;30 -49) 

menyatakan bahwa service as a process and system. Jasa sebagai suatu proses 

mencakup empat pendekatan proses, yaitu people processing, mental stimuli 

processing, possession processing, dan information processing. Proses ini merupakan 

bagian dari sistem penyampaian jasa, yaitu untuk menjawab pertanyaan “bagaimana 

jasa disampaikan”. Sedangkan jasa sebagai sistem merupakan urutan produk jasa 

yang ditawarkan kepada konsumen yang meliputi service operation system, service 

delivery system, dan service marketing system. 

 

Kualitas pelayanan seringkali mengalami kesenjangan yang mengakibatkan 

kekecewaan konsumen. Parasuraman dan Berry (1991) serta Gronroos (2001; 150-

152) menyatakan bahwa permasalahan kualitas pelayanan bisa disebabkan oleh 

adanya kesenjangan internal dalam perusahaan. Pertama, karena adanya kesenjangan 

antara standar kualitas yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan analisis kebutuhan 

dan keinginan konsumen pada sistem operasi jasanya dengan penyampaian jasa (GAP 

3). Kedua, adanya kesenjangan antara sistem penyampaian jasa dengan program 
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bauran promosi (GAP 4). Kesenjangan-kesenjangan tersebut terjadi karena terdapat 

ketidak konsistenan antara sistem operasi dan penyampaian jasa dengan bauran 

promosi jasa yang ditawarkan pada konsumen. 

  

Dalam sistem bisnis jasa, dikenal adanya ketiga sistem pembentuk jasa, yaitu sistem 

operasi jasa, sistem penyampaian jasa, dan sistem pemasaran jasa yang bisa overlap 

menjadi satu kesatuan atau terpisah tergantung dari jenis jasanya. Untuk jenis jasa 

yang memiliki kontak tinggi dengan konsumen (a high-contact service), maka ketiga 

sub sistem tersebut akan bergerak overlap/ bersamaan untuk melayani 

konsumen.Untuk jenis jasa yang memiliki kontak rendah dengan konsumen, maka 

ketiga sub sistem tersebut cenderung berurutan dalam membentuk jasa, mulai dari 

sistem operasi jasa kemudian sistem penyampaian jasa dan sistem pemasaran jasa. 

Pelaksanaan sistem penyampaian jasa dititikberatkan pada di mana, kapan, dan 

bagaimana jasa diterima pelanggan yang terdiri dari dua komponen besar yaitu 

fasilitas fisik pendukung dan kontak personil yang dirasakan oleh pelanggan.  

 

Perusahaan jasa berusaha memperbaiki pengalaman pelanggan, menggunakan 

pengetahuan tentang pelanggan, memberikan pelayanan prima secara konsisten 

sehingga akan tercipta kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini bisa tercipta 

kalau perusahaan mampu menciptakan nilai (value creation) yang superior kepada 

pelanggan yang pada akhirnya akan menciptakan citra positif bagi perusahaan. 

Perusahaan menciptakan nilai yang superior dengan cara membangun suatu proposisi 

nilai yang superior serta membangun sistem penyampaian nilai yang superior pula. 
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Value creation menciptakan keunggulan kompetitif melalui functional value dan 

emotional value.  

 

Holbrook (1999:5) mendefinisikan nilai pelanggan sebagai “an interactive relativistic 

preference experience.” Customer service value dapat diartikan sebagai : (1) nilai 

adalah harga yang rendah, (2) nilai adalah apa yang diinginkan seseorang dalam 

sebuah produk, (3) nilai adalah kualitas yang diterima konsumen dari apa yang 

mereka beli (Zeithaml,2000). Nilai pelanggan adalah selisih nilai pelanggan total dan 

biaya pelanggan total. Nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang 

diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan biaya pelanggan total 

adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk 

mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan dan membuang produk atau 

jasa.(Kotler,2006:133). 

  

Konsumen akan mengkonsumsi produk dari perusahaan yang dalam persepsi mereka 

menawarkan nilai terantar pada pelanggan paling tinggi. Kotler (2006:133) 

mendefinisikan nilai terantar bagi pelanggan sebagai selisih antara nilai pelanggan 

total (total customer service value) dan biaya pelanggan total (total customer cost). 

Nilai pelanggan total adalah sebundel manfaat yang diharapkan pelanggan dari 

barang atau jasa tertentu. Terdapat 2 (dua) komponen utama yang menentukan nilai 

dari suatu produk yaitu manfaat dan pengorbanan. Secara khusus dapat definisikan 

nilai sebagai ratio antara apa yang diperoleh pelanggan dan apa yang ia berikan. 

Pelanggan memperoleh keuntungan dan menanggung biaya/korbanan. Benefit 
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termasuk didalamnya benefit fungsi dan benefit emosi. Korbanan termasuk di 

dalamnya korbanan waktu, korbanan moneter, korbanan biaya dan korbanan psikis. 

Jadi rumus nilai adalah:  

Benefit (B)/Cost (C) = Service value (V)  

Keterangan :  

V = Nilai (Service value) 

B = Manfaat yang dirasakan (Benefit)  

P = Harga (Price)  

 

Hollensen (2003:40) berpendapat bahwa nilai pelanggan adalah perbedaan antara 

manfaat yang diperoleh pelanggan dari memiliki dan menggunakan suatu produk 

dengan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Adapun komponen dari manfaat 

yang didapat adalah nilai produk, nilai layanan, nilai teknis, dan nilai komitmen. 

Komponen dari biaya dibagi menjadi dua yaitu harga yang dibayarkan dan biaya 

internal pelanggan seperti biaya waktu, pemeliharaan, pelatihan, dan energi.  

 

Proses penciptaan nilai dimulai dari pelanggan — yaitu dengan mengenali kebutuhan 

dan situasi penggunaannya — dan berakhir pada pelanggan pula yaitu dengan 

mengetauhi tingkat kepuasannya. Tim pemasaran berupaya menciptakan serangkaian 

manfaat bagi pelanggan dengan biaya yang rendah sehingga produk atau jasa tersebut 

memiliki nilai yang superior (Best dalam Walters; 1999) dan Bateson (1997). 

Menurut Paul Williams and Geoffrey N. Soutar dalam jurnal berjudul Dimension on 

Customer Service value (2000) pada industri pariwisata, layanan jasa lebih pada nilai 
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unsur socio psikologis yang berperan dalam perilaku konsumen dan pengambilan 

keputusan (in service experiences like tourism, socio-psychological elements of 

service value are likely to play a key role in consumer behaviour and decision 

making).  

 

Konsep nilai pelanggan sangat berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan 

(customer satisfaction), jika harapan pelanggan terhadap kualitas produk, kualitas 

pelayanan dan harga terpenuhi/ terlampaui maka perusahaan akan mencapai tingkat 

kepuasan yang tinggi dan akan menciptakan kesenangan pelanggan (customer 

delight). Sebaliknya jika kepuasan pelanggan tidak tercapai akan menimbulkan 

ketidakpuasan pelanggan yang akhirnya mengakibatkan pelanggan meninggalkan 

produk/jasa/ perusahaan dan beralih ke pilihan lain. Apakah pembeli akan puas 

setelah pembelian produk terjadi bergantung pada kinerja penawaran sehubungan 

dengan harapan pembeli. Secara umum dapat didefinisikan bahwa kepuasan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara 

kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler, 

2006).  

 

Perusahaan dapat meningkatkan nilai pelanggan dengan memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan. Pengetahuan mengenai pelanggan yang dikombinasikan dengan 

inovasi dan kreatifitas dapat menghasilkan nilai pelanggan yang superior yang akan 

meningkatkan loyalitas. Erat hubungan antara sumber daya internal perusahaan yang 

menyangkut kualitas pelayanan internal (internal service quality) dengan pasar 
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sasaran eksternal (external target market) yang merupakan tujuan pemasaran yang 

meliputi kepuasan konsumen (customer satisfaction), loyalitas konsumen (customer 

loyalty), yang akhirnya mencapai revenue growth dan profitability. (Heskett, Sasser, 

dan Schlesinger (1997 :19), Lovelock (2002)  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai pelanggan yang 

superior adalah suatu komitmen yang mendalam dalam menciptakan citra positif. 

Aspinall (1993:16) menyebutkan bahwa pengetahuan perusahaan akan pelanggan dan 

keinginannya, para pesaing, dan kemampuan relatif dibanding para pesaing sangat 

penting untuk penciptaan loyalitas pelanggan. Hal ini mengingat bahwa pada 

dasarnya retensi pelanggan muncul sebagai akibat langsung dari citra positif yang 

merupakan asset tak ternilai bagi perusahaan.  

 

Harapan pelanggan dapat dibentuk oleh persepsi pelanggan terhadap suatu 

produk/jasa/perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai informasi yang diterima oleh 

pelanggan. Agar lebih efektif dalam mencapai sasarannya, maka segenap informasi 

tentang produk pariwisata perlu dikomunikasikan baik oleh pihak penawar yang 

dalam hal ini dapat dilakukan secara langsung oleh staf perusahaan maupun tidak 

langsung oleh lembaga-lembaga perantara, seperti oleh Dinas Pariwisata Daerah 

(Disparda), agen perjalanan wisata, dan organisasi-organisasi kepariwisataan lainnya. 

Komunikasi pariwisata sebagai sarana penyampaian informasi kepariwisataan sangat 

mendukung upaya pemasaran produk pariwisata yang dihasilkan dan dikembangkan 

melalui pembentukan aksi bersama antara produsen dengan konsumen pariwisata. 
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Sarana komunikasi yang tepat digunakan adalah promosi wisata (Tourist Promotion), 

karena selain mengidentifikasi produk wisata yang seharusnya dipasarkan sesuai 

dengan permintaan dari wisatawan potensial di pasar sasaran, promosi wisata juga 

bersifat menghimbau dan memperlancar proses pengambilan keputusan dari calon 

wisatawan dalam mewujudkan kunjungan wisatanya lewat serangkaian informasi 

akurat yang disajikan secara tepat dan menarik (Saladin, 1994:145 ).  

 

Ataman dan Burc (2004) mengatakan bahwa “image is on the receiver side” 

sedangkan “identity is on the sender’s side”. Artinya, citra (images) adalah 

bagaimana masyarakat mengartikan semua tanda -tanda yang di keluarkan / 

disampaikan oleh merek melalui barang-barang, jasa-jasa dan program 

komunikasinya. Dengan perkataan lain citra adalah reputasi. Sedangkan menurut Rio, 

Rodolfo dan Victor (2003), mengutip pendapat Zeithaml, bahwa “organizational 

image as perceptions of an organization reflected in the associations held in 

consumer memory. Dengan demikian agar supaya image yang diperoleh sesuai atau 

mendekati brand identity yang diinginkan, maka perusahaan harus memahami dan 

mampu mengeksploitasi unsur-unsur yang membentuk dan membuat suatu brand 

menjadi brand yang kuat. Hal ini senada dengan ungkapan Gronroos dalam Rio, 

Rodolfo, dan Victor (2003) bahwa “A favorable and well know image – corporate 

and/or local is an asset for any organization because image can impact perceptions 

of quality, value, and satisfaction.,  
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Menurut Aaker (1991:16) yang diperkuat oleh Kotler dan Keller (2006 ; 261), 

Ekuitas merek akan semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya dimensi-

dimensi dari citra perusahaan itu sendiri; dimensi-dimensi tersebut adalah: kesadaran 

akan citra perusahaan (company recognition); kesetiaan / pengenalan citra perusahaan 

(company reputation); kesan kualitas (afinity); asosiasi-asosiasi merek (domain); 

asset lainnya seperti hak paten, stempel dagang, saluran distribusi, dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian yang ada maka model penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Faktor bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pengunjung 

Taman Wisata Lembah Hijau.  

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

- Harga 
- Produk 
- Promosi 
- Distribusi 
- Orang-orang 
- Proses 
- Tampilan fisik 

Loyalitas Konsumen 

- Pembelian berulang 
(repeat purchase), 

- mengajak orang lain 
membeli (referral 
action) 

 


