
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Manajemen pemasaran dikelompokkan dalam empat aspek yang sering dikenal 

dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Menurut Kotler & Armstrong 

(1997) bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis 

terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkannya di pasar sasaran. Kotler&Armstrong (1997) mengemukakan bahwa 

pendekatan pemasaran 4P yaitu product, price, place dan promotion sering 

berhasil untuk barang, tetapi berbagai elemen tambahan memerlukan perhatian 

dan sistem distribusi. Sedang Boom&Bitner dalam Kotler&Armstrong (1997) 

menyarankan untuk menambah 3P yang terlibat dalam pemasaran jasa, yaitu: 

people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process (proses). Sebagaimana 

telah dikemukakan oleh Kotler, Boom&Bitner dalam Kotler&Armstrong (1997) 

di atas, Yazid (1999), menegaskan bahwa marketing mix untuk jasa terdiri dari 

7P, yakni: product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi), 

people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process (proses).  

1. Produk (Product) 

Pengertian produk ( product ) menurut Kotler & Armstrong (1997)  adalah  segala  

sesuatu  yang  dapat  ditawarkan  kepasar  untuk mendapatkan perhatian, 
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dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari 

produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai  usaha  untuk  mencapai  

tujuan  organisasi  melalui  pemenuhan kebutuhan  dan  kegiatan  konsumen,  

sesuai  dengan  kompetensi  dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. 

Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang 

dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Sedangkan 

Tjiptono (2008) mengungkapkan bahwa produk adalah pemahaman subyektif dari 

produsen atas sesuatu sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Tingkatan Produk menurut Kotler & Armstrong (1997) dalam 

merencanakan produk atau apa yang hendak ditawarkan ke pasar, para pemasar 

perlu berpikir melalui lima tingkatan produk dalam merencanakan penawaran 

pasar. Lima tingkatan produk tersebut terdiri dari: 

a. Manfaat Inti (core benefit) Yaitu jasa atau manfaat fundamental yang benar-

benar di beli oleh pelanggan. Misal: kasus hotel, dimana tamu hotel 

membeli “istirahat dan tidur”. 

b. Produk dasar (basic product). Para pemasar harus mengubah manfaat inti 

menjadi produk generik (generic product), yaitu versi dasar dari produk 

tersebut. Dengan demikian sebuah hotel akan terdiri dari gedung dengan 

kamar-kamar yang disewakan. 

c. Produk yang diharapkan (expected product). Sekumpulan atribut dan 

kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui oleh pembeli ketika mereka 
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membeli produk tersebut. Misal: tamu hotel mengharapkan ranjang yang 

bersih, sabun dan handuk, lemari pakaian, dan suasana yang tenang. 

d. Produk yang ditingkatkan (augmented product). Layanan dan manfaat 

tambahan yang membedakan penawaran perusahaan dari penawaran 

pesaing. Misal: sebuah hotel dapat melengkapi produknya dengan 

menambahkan seperangkat televisi, shampo, pemesan kamar yang cepat, 

makan malam yang lezat. 

e. Produk yang potensial (potensial product). Mencakup semua peningkatan 

dan transformasi yang akhirnya akan dialami produk tersebut dimasa depan. 

Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. 

Berdasarkan daya tahan atau berwujud tidaknya, produk diklasifikasikan ke 

dalam tiga kelompok Tjiptono (2008) yaitu: 

1) Barang tidak tahan lama ( No durable Goods). 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

di konsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. 

2) Barang tahan lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak perusahaan. 

3) Jasa (Service) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual. 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa produk adalah segala sesuatu 

yang ditawarkan oleh seseorang atau organisasi yang mempunyai manfaat, baik 

berupa benda nyata maupun benda abstrak atau tidak berwujud yang tujuannya 
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untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan hendaknya adalah sebuah produk yang menarik, mempunyai 

penampilan bentuk fisik yang bagus dan yang lebih dikenal mudah diucapkan, 

dikenali dan diingat dan sebagainya. 

2. Harga (Price) 

Tjiptono (2008) menyatakan bahwa harga dapat diungkapkan dengan beberapa 

istilah, misalnya tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji dan sebagainya. 

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran 

lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan 

bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya adalah (produk, distribusi, dan 

promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu harga 

merupakan unsur bauran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan 

cepat Kotler, (1997). Sedangkan menurut Alma, (2003) produsen harus pandai 

menetapkan kebijaksanaan harga, tinggi atau rendahnya harga yang ditetapkan 

harus berpedoman pada : 

a) Keadaan/kualitas barang,  

b) Konsumen yang dituju, berpenghasilan tinggi, sedang, atau rendah, 

konsumen perkotaan atau pedesaan, 

c) Suasana pasar, apakah produknya baru dikenalkan ke pasar atau produk 

menguasai pasar, produk sudah melekat dihati konsumen atau banyak 

saingan. 



10 

 

3. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Tjiptono (2008) mengungkapkan bahwa promosi adalah semua 

kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu 

produk kepada pasar sasaran, untuk memberi informasi tentang keistimewaan, 

kegunaan dan yang paling penting adalah tentang keberadaannya, untuk 

mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang-orang supaya bertindak. 

Bauran Promosi pemasaran menurut Tjiptono (2008) terdiri dari lima macam 

yaitu: 

a) Personal Selling 

Komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan 

untuk memperkenalkan suatu produk kapada calon pelanggan dan 

membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka 

kemudian akan mencoba dan membelinya. 

b) Mass Selling 

Merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Mass Selling terdiri dari: 

1) Periklanan 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada 

informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran orang untuk membeli. 

2) Publisitas 
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Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide barang dan jasa 

secara non personal. 

3) Sales Promotion 

Sales promotion adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan 

berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk 

dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. 

4) Publik Relation 

Publik relation merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 

organisasi untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan dan sikap 

berbagai kelompok terhadap organisasi tersebut. 

5) Direct Marketing 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang 

memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon 

yang terukur atau transaksi di sembarang lokasi. 

Kotler&Amstrong (1997) menyatakan bahwa perusahaan harus membagi 

anggaran promosi total untuk alat-alat promosi utama yaitu perikanan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan dan hubungan masyarakat. Perusahaan harus 

secara hati-hati menetapkan besarnya masing-masing alat promosi menjadi bauran 

promosi yang terkoordinasi. Menurut Kotler&Amstrong (1997) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembangan bauran promosi yaitu:  

a) Tipe Produk atau Pasar 

Perbedaan alat promosi bervariasi antara pasar konsumen dan pasar industri. 

Perusahaan barang konsumen biasanya mengalokasikan lebih banyak dana 

untuk iklan, menyusul promosi penjualan, penjualan perorangan, dan 
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hubungan dengan masyarakat. Sebaliknya perusahaan barang industri 

menyediakan dana lebih banyak untuk penjualan perorangan diikuti dengan 

promosi penjualan, iklan, dan hubungan dengan masyarakat. 

b) Strategi Dorong dan Tarik 

Strategi dorong merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga 

penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran 

distribusi. Sedangkan strategi tarik adalah strategi promosi yang 

menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi 

memupuk permintaan konsumen. 

c) Tahap Kesiapan Pembeli 

Pengaruh dari alat promosi bervariasi untuk tahap kesiapan pembeli yang 

berbeda. Iklan, bersama dengan hubungan masyarakat, lebih memegang 

peran utama dalam tahap kesadaran dan pengetahuan, ketimbang peran 

”kunjungan mendadak” dari tenaga penjual. 

d) Tahap Daur Hidup produk 

Pengaruh dari alat promosi yang berbeda juga bervariasi sesuai dengan 

tahap daur hidup produk. Tahap pengenalan, iklan dan hubungan 

masyarakat baik untuk menghasilkan kesadaran tinggi, promosi penjualan 

bermanfaat untuk mempromosikan penjualan awal. Tahap pertumbuhan, 

iklan dan hubungan masyarakat terus memberikan pengaruh kuat, 

sedangkan promosi penjualan dapat dikurangi. Tahap dewasa, promosi 

penjualan menjadi relatif penting dibandingkan dengan iklan. 
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4. Tempat (Place) 

Place (Tempat) menurut Alma, (2003) berarti kemana tempat/lokasi yang dituju, 

bagaimana saluran distribusinya, berapa banyak saluran, dan kondisi para 

penyalur yang diperlukan. Kotler&Amstrong (1997) mengungkapkan bahwa 

saluran distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang saling tergantung dalam 

menyediakan satu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi oleh 

konsumen atau pengguna bisnis. Sedangkan Kotler (1997) mendefinisikan saluran 

distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam 

proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap digunakan untuk konsumsi. 

Menurut Kotler (1997) saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan 

barang dari produsen ke konsumen. Hal ini mengatasi kesenjangan waktu, tempat 

dan pemilihan yang memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang 

membutuhkan atau menginginkannya. Kotler (1997) mengungkapkan bahwa 

anggota saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi utama: 

a. Informasi, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi pemasaran 

mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat 

ini maupun yang potensial dalam lingkup pemasaran. 

b. Promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif yang 

dirancang utnuk menarik pelanggan pada penawaran tersebut. 

c. Negosiasi, yaitu usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga 

dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

d. Pemesanan, yaitu komunikasi dari para anggota saluran pemasaran ke 

produsen mengenai minat untuk membeli. 
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e. Pembiayaan, yaitu perolehan dan pengalokasian dana yang dibutuhkan 

untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat saluran pemasaran. 

f. Pengambilan resiko, yaitu penanggungan resiko yang berhubungan dengan 

pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. 

g. Pemilihan fisik, yaitu kesinambungan penyimpanan dan penggerak produk 

fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. 

h. Pembayaran, yaitu pembeli membayar tagihan ke penjual lewat bank dan 

institusi keuangan lainnya. 

i. Hak milik, yaitu transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau 

orang ke organisasi atau orang yang lain 

5. Orang (People) 

Alma (2003) mengungkapkan bahwa people berarti orang yang melayani ataupun 

yang merencanakan pelayanan terhadap para konsumen. Karena sebagian besar 

jasa dilayani oleh orang maka orang tersebut perlu diseleksi, dilatih, dimotivasi 

sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Setiap karyawan harus 

berlomba-lomba berbuat kebaikan terhadap konsumen dengan sikap, perhatian, 

responsive, inisiatif, kreatif, pandai memecahkan masalah, sabar, dan ikhlas. 

Kusmana dalam Alma (2003) menyatakan bahwa aspek-aspek kepemimpinan 

yang dimiliki para administrator yang berupa kompetensi, wawasan dan 

kreativitas secara positif dan nyata mempengaruhi keadaan stabilitas dan tingkat 

akademik yang dipimpin administrator yang bersangkutan. 

Hurriyati (2005) mengungkapkan bahwa orang (people) adalah semua pelaku 

yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi 
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persepsi pembeli. Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, 

konsumen dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan 

karyawan, bahkan cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan 

mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan 

penyampaian jasa (service encounter). Hurriyati (2005) elemen dari people ini 

memiliki 2 aspek yaitu: 

a) Service People 

Untuk organisasi jasa, service people biasanya memegang jabatan ganda, 

yaitu mengadakan jasa dan menjual jasa tersebut. Melalui pelayanan yang 

baik, cepat, ramah, teliti dan akurat dapat menciptakan kepuasan dan 

kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan 

nama baik perusahaan. 

b) Customer 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan yang ada diantara para 

pelanggan. Pelanggan dapat memberikan persepsi kepada nasabah lain, 

tentang kualitas jasa yang pernah didapatnya dari perusahaan. Keberhasilan 

dari perusahaan jasa berkaitan erat dengan seleksi, pelatihan, motivasi dan 

manajemen dari sumber daya manusia. 

6. Sarana fisik (Physical Evidence) 

Boom&Bitner dalam Kotler&Armstrong (1997) mengungkapkan bahwa physical 

evidence merupakan sarana fisik, lingkungan terjadinya penyampaian jasa, antara 

produsen dan konsumen berinteraksi dan setiap komponen lainnya yang 

memfasilitasi penampilan jasa yang ditawarkan. Pada sebuah lembaga pendidikan 

dan pelatihan tentunya yang merupakan physical evidence ialah gedung/bangunan, 
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dan segala sarana dan fasilitas yang terdapat didalamnya. Lovelock dalam 

Tjiptono (2008) mengemukakan bahwa perusahaan melalui tenaga pemasarnya 

menggunakan tiga cara dalam mengelola bukti fisik yang strategis, yaitu sebagai 

berikut: 

a. An Attention-Creating Medium 

Perusahaan jasa melakukan differensiansi dengan pesaing dan membuat 

sarana fisik semenarik mungkin untuk menjaring pelanggan dari target 

pasar. 

b. As a Message-Creating Medium 

Menggunakan simbol atau isyarat untuk mengkomunikasikan secara insentif 

kepada audiens mengenai kekhususan kualitas dari produk jasa. 

c. An Effect-Creating Medium 

Baju seragam yang berwarna, bercorak, suara dan desain untuk menciptakan 

sesuatu yang lain dari produk jasa yang ditawarkan. 

7. Proses (Process) 

Alma (2003) menyatakan bahwa proses terjadi di luar pandangan konsumen. 

Konsumen tidak mengetahui bagaimana proses yang terjadi, yang penting jasa 

yang dia terima harus memuaskan. Proses terjadi berkat dukungan karyawan dan 

tim manajemen yang mengatur semua proses agar berjalan dengan lancar. Proses 

penyampaian jasa sangat signifikan dalam menunjang keberhasilan pemasaran 

jasa pendidikan dan juga memberikan kepuasan kepada peserta pelatihan. 
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B. Pariwisata 

Kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri atas dua kata, yaitu 

pari dan wisata „Pari‟ berarti banyak berkali-kali dan „wisata‟ berarti perjalanan 

bepergian. Atas dasar itu pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan 

berkali-kali dari suatu tempat ke tempat lain dalam bahasa Inggris disebut “tour”. 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan 

yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek dan 

daya tarik wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-

usaha yang terkait di bidang tersebut. Yoeti (1996) menjelaskan bahwa pariwisata 

adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk 

sementara waktu, untuk berpesiar ke tempat lain, semata-mata sebagai konsumen 

dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup 

dan kebudayaan atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya. Pariwisata 

adalah kegiatan orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ketempat-

tempat tujuan di luar tempat tinggalnya dan tempat bekerjanya, serta di luar 

kegiatan-kagiatan mereka dan selama di tempat tujuan mempunyai berbagai 

maksud termasuk kunjungan wisata. 

Berdasarkan definisi pariwisata yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, 

yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan 

untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tetapi semata-mata 

hanya untuk menikmati perjalanan tersebut bertamasya atau berekreasi atau untuk 

memenuhi kinginan yang beraneka ragam. Dari kesimpulan tentang pengertian 

pariwisata ada beberapa faktor pokok yang ada dalam pengertian tersebut, yaitu:  
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a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu 

b. Perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain 

c. Perjalanan itu apapun bentuknya harus selalu berhubungan dengan 

pertamasyaan atau rekreasi 

d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat 

yang dikunjunginya dan semata-mata bertindak sebagai konsumen di tempat 

tersebut. 

Kotler&Armstrong (1997) menyebutkan pemasaran sebagai suatu proses sosial 

dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain. Pawitra dalam Lita (2010), menjelaskan 

pemasaran adalah adanya pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, 

atau jasa dengan jasa dari satu pihak dengan pihak lain, baik yang sifatnya 

terbatas maupun luas dan kompleks. Pertukaran terbatas hanya terdiri atas dua 

pihak saja, sedangkan pertukaran yang luas bisa melibatkan lebih dari dua pihak, 

yaitu bukan hanya pihak pembeli dan penjual saja, akan tetapi melibatkan pihak 

lain yang tidak secara langsung bertemu dengan konsumen. Pawitra (2001) dalam 

Lita (2010), menggambarkan bahwa proses pertukaran yang kompleks melibatkan 

beberapa pihak yang tidak secara langsung saling terkait. 

C. Minat Berkunjung  

Minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan (Kamisa dalam Lita, 

2010) Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. 

Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam 
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mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan 

menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya. Minat merupakan sumber 

motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila 

mereka bebas memilih. Minat terbagi menjadi 3 aspek, yaitu, (Hurlock dalam 

Oktaviyani, 2012) : 

a. Aspek Kognitif 

Berdasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang pernah dipelajari baik di 

rumah, sekolah dan masyarakat serta dan berbagai jenis media massa. 

b. Aspek Afektif 

Konsep yang membangun aspek afektif, minat dinyatakan dalam sikap 

terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. Berkembang dari pengalaman 

pribadi dari sikap orang yang penting yaitu orang tua, guru dan teman 

sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut dan dari 

sikap yang dinyatakan atau tersirat dalam berbagai bentuk media massa 

terhadap kegiatan itu. 

c. Aspek Psikomotor 

Berjalan dengan lancar tanpa perlu pemikiran lagi, urutannya tepat. Namun 

kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan keunggulan 

meningkat meskipun ini semua berjalan lambat. 

Beberapa kondisi yang mempengaruhi minat adalah sebagai berikut: 

a. Status ekonomi 

Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat 

mereka untuk mencakup hal yang semula belum mampu mereka 

laksanakan. Sebaliknya kalau status ekonomi mengalami kemunduran 
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karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang kurang maju, maka orang 

cenderung untuk mempersempit minat mereka. 

b. Pendidikan 

Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang dimiliki 

seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang 

dilakukan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan 

kesehatan akan mempengaruhi pemanfaatan fasilitas pelayanan yang ada 

sehingga berpengaruh pada kondisi kesehatan mereka. 

c. Tempat tinggal 

Dimana orang tinggal banyak dipengaruhi oleh keinginan yang biasa 

mereka penuhi pada kehidupan sebelumnya masih dapat dilakukan atau 

tidak.  

Menurut Ariana&Sudiarta, (2006) minat berkunjung ke tempat wisata dipengaruhi 

oleh : 

a. Keinginan berkunjung ke tempat wisata berdasarkan informasi yang di 

dapat dari media massa. 

b. Keinginan berkunjung ke tempat wisata berdasarkan cerita dari keluarga dan 

sanak saudara 

c. Keinginan berkunjung ke tempat wisata karena ingin tahu langsung 

mengenai tempat wisata tersebut. 

Pada minat, dimana masyarakat dirangsang untuk mencari informasi mengenai 

inovasi. Seorang masyarakat yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau 

mungkin tidak akan mencari informasi yang lebih banyak. Jika dorongan untuk 
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menghimpun informasi itu kuat dapat kita bedakan menjadi dua tingkat, yaitu : 

masyarakat yang mencari informasi dalam ukuran sedang-sedang saja dan 

keadaan demikian disebut perhatian yang meningkat. Bila masyarakat mencari 

bahan bacaan, menanyakan kepada teman-temannya dan ikut terlibat dalam 

berbagai pencarian lainnya, untuk menghimpun informasi tentang produk, maka 

dapat dikatakan masyarakat aktif mencari informasi. Sejauh mana seorang 

masyarakat mencari informasi tergantung pada kekuatan dorongannya jumlah 

informasi ketika memulai pencarian, kemudahan mencari informasi lebih banyak, 

nilai yang ditempatkannya pada informasi tambahan, dan kepuasan yang 

diperolehnya dari pencarian tersebut. Biasanya tingkat pencarian informasi oleh 

masyarakat makin tinggi sejalan dengan bergeraknya masyarakat dari keputusan 

yang melibatkan penyelesaian masalah terbatas keputusan dalam penyelesaian 

masalah-masalah yang besar. Masyarakat dapat memperoleh informasi dari 

banyak sumber. 

D. Penelitian Terdahulu 

Widianto (2009) melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh faktor-

faktor marketing mix terhadap keputusan pembelian kompor Geni di Sidoarjo 

hasilnya menunjukan bahwa Faktor produk dan promosi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian, sedangkan faktor harga dan saluran distribusi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Oktaviyani (2012), dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh kualitas 

pelayanan, promosi, dan lokasi terhadap minat kunjung pada kebun binatang 

Medan, penelitian yang menggunakan sampel sebanyak 99 orang mendapatkan 
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hasil bahwa kualitas pelayanan, promosi dan lokasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap minat berkunjung pada Kebun Binatang Medan, sedangkan 

secara parsial variabel promosi memiliki pengaruh yang dominan terhadap minat 

berkunjung pada Kebun Binatang Medan. 

Lita (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Bauran 

Pemasaran Jasa terhadap Proses Keputusan Wisatawan Mengunjungi Objek 

Wisata Kota Padang. Hasilnya menunjukan bahwa produk, harga, promosi, 

tempat, bukti fisik, proses dan personel berpengaruh signifikan terhadap proses 

keputusan wisatawan mengunjungi objek wisata. 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran teoritisnya menggambarkan tentang 

pengaruh dari komponen marketing mix terhadap minat berkunjung. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2004) marketing mix didefinisikan sebagai kelompok 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasaran dalam 

pasar sasaran. Masing-masing unsur yang ada dalam marketing mix saling 

menunjang dan saling mempengaruhi, sehingga campuran itu dapat berbentuk 

kerjasama, pertukaran tempat atau sebagai bagian yang saling mengganti. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Kerangka Pikir 

 

F. Perumusan Hipotesis 

Merujuk pada uraian di atas yang selanjutnya digambarkan dalam model kerangka 

pemikiran teoritis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha1 : Product berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ho1 : Product berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ha2 : Price berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ho2 : Price berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ha3 : Place berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ho3 : Place berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berkunjung  

Ha4 : Promotion berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Product  

Place 

Price 

Minat 

berkunjung 

 

Promotion 

People 

Physical evidence 

Process 
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Ho4 : Promotion berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berkunjung  

Ha5 : People berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ho5 : People berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ha6 : Physical Evidence berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ho6 : Physical Evidence berpengaruh tidak signifikan terhadap minat  

berkunjung. 

Ha7 : Process berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ho7 : Process berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ha8 :Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, dan 

Process berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Ho8 : Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, dan 

Process berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berkunjung. 

 


