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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki pertumbuhan 

paling pesat dan merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Pariwisata 

merupakan ujung tombak dari kemajuan perekonomian suatu negara dikarenakan 

devisa yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan yang datang dapat menambah 

pemasukan bagi negara. Pariwisata memiliki peranan penting dalam membawa 

nama atau pencitraan terhadap bangsa, dimana dari pariwisata maka nama suatu 

negara dapat dikenal di dunia Internasional.  

Sektor pariwisata bagi sejumlah negara telah menjadi andalan potensial 

dan prioritas dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian. Terlebih 

bagi negara Indonesia yang memiliki keindahan alam dan keberagaman budaya 

yang dapat menjadi daya tarik wisata andalan negeri ini. Setiap daerah di 

Indonesia memiliki ciri khas tersediri dan memiliki keunikan ragam budaya yang 

dapat menjadi daya tarik wisata sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk 

mengunjungi daerah tersebut.  

Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang telah 

dikenal sampai ke mancanegara. Keindahan panorama alam dan budaya yang 

tersohor sampai ke mancanegara dapat menarik minat banyak orang untuk 

mengunjungi, berlibur atau pun berwisata ke pulau ini. Wisatawan yang datang 

mulai dari Wisatawan Nusantara sampai Wisatawan Mancanegara. 
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Adapun jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali pada periode 

lima tahun terakhir dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 

1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali Tahun 2010-2014 

       Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, 2015 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah kunjungan 

Wisatawan Mancanegara ke Bali lima tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 

merupakan tahun dengan tingkat kunjungan wisatawan asing tertinggi yaitu 

meningkat 14,89 persen dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan 

Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Bali dari tahun 2010 sampai tahun 

2014 adalah sebesar 8,02 persen. Hal ini menandakan perkembangan pariwisata 

Bali semakin membaik setiap tahunnya karena dapat menarik minat lebih banyak 

wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk datang berwisata ke Bali. 

Sebagai destinasi wisata yang dikenal sampai ke mancanegara, Bali 

memiliki beragam daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun 

wisata bahari yang tersebar di seluruh penjuru pulau ini. Kabupaten Badung 

Tahun 
Jumlah  

(orang) 

Pertumbuhan 

(%) 

2010 2.576.142 - 

2011 2.826.709 9,73 

2012 2.949.332 4,34 

2013 3.278.598 11,16 

2014 3.766.638 14,89 

Rata-rata  3.079.484 8.02 
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merupakan salah satu kabupaten  di Bali yang memiliki destinasi-destinasi wisata 

terkenal dan memiliki daya tarik wisata pantai berpasir putih yang indah, seperti 

Pantai Kuta yang terkenal dengan sunsetnya, Pantai Tanjung Benoa yang terkenal 

dengan watersportnya, Pantai Kedonganan yang terkenal dengan seafoodnya, dan 

pantai-pantai lainnya. 

Pantai Pandawa merupakan salah satu pantai pasir putih yang ada di 

Kabupaten Badung, tepatnya terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan. 

Pantai Pandawa diresmikan pada bulan Desember 2012, sehingga pantai ini masih 

tergolong destinasi wisata baru. Keunikan pantai Pandawa sudah dapat dirasakan 

mulai dari akses masuk ke kawasan pantai yang dikelilingi oleh tebing karang 

yang menjulang tinggi. Di sepanjang sisi tebing Pantai Pandawa, terdapat lima 

patung Pandawa dan Dewi Kunti. Keenam patung tersebut secara berurutan (dari 

posisi tertinggi) yaitu Dewi Kunti, Dharma Wangsa, Bima, Arjuna, Nakula, dan 

Sahadewa. Nama Pantai Pandawa terinspirasi dari nama tokoh yang diambil dari 

legenda Mahabharata. Pantai Pandawa memiliki garis pantai yang panjang dengan 

pasir berwarna putih yang bersih dan warna air lautnya yang biru. Sejak 

dibukanya akses menuju Pantai Pandawa, wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara mulai berdatangan ke pantai ini.  

Adapun jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Pandawa periode dua 

tahun terakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2014 disajikan pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Pantai Pandawa Tahun 2013-2014 

Tahun 
Jumlah (orang) 

Jumlah 
Pertumbuhan 

(%) Wisnus Wisman 

2013 337.911 80.577 418.488 - 

2014 1.260.996 113.363 1.374.359 228,4 

Rata-rata pertumbuhan 114.2 

Sumber : Kepala Penataan Pantai Pandawa, 2015 

 Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke 

Pantai Pandawa dua tahun terakhir dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami 

peningkatan yang cukup drastis. Peningkatan kunjungan ini didominasi oleh 

Wisatawan Domestik dimana pada tahun 2013 kunjungan Wisatawan Domestik 

sebanyak 337.911 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.260.996 orang, 

atau mengalami peningkatan sebesar 273,2 persen. Untuk kunjungan Wisatawan 

Mancanegara yaitu sebanyak 80.577 orang pada tahun 2013 dan mengalami 

peningkatan sebesar 40,68 persen menjadi 113.363 orang pada tahun 2014. Dapat 

dilihat bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah kunjungan 

Wisatawan Domestik dengan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara di 

Pantai Pandawa. Hal ini berarti upaya pengembangan Pantai Pandawa masih perlu 

ditingkatkan agar pantai ini lebih dikenal di dunia internasional sebagai salah satu 

daya tarik wisata di Bali, sehingga nantinya dapat menarik lebih banyak 

kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Pantai Pandawa.  

Ketua pengelola unit usaha Pantai Pandawa, Bapak I Wayan Kasim 

menyatakan bahwa beberapa bentuk promosi sudah dilakukan untuk 

mendatangkan wisatawan ke Pantai Pandawa. Promosi yang telah dilakukan untuk 
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pengembangan Pantai Pandawa adalah melalui pembuatan website, brosur, 

kerjasama dengan hotel, kerjasama dengan tour guide/ travel agent, serta 

kerjasama dengan event organizer. Promosi yang dilakukan ini dapat dilihat 

efektif dalam mendatangkan banyak Wisatawan Domestik, namun masih belum 

efektif dalam mendatangkan lebih banyak Wisatawan Asing. Untuk itu 

dibutuhkan suatu strategi pemasaran yang sesuai untuk pengembangan destinasi 

wisata ini sehingga dapat mendatangkan lebih banyak Wisatawan Asing untuk 

datang ke Pantai Pandawa. 

Bauran pemasaran merupakan salah satu alat pemasaran yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan suatu industri jasa pariwisata khususnya daya 

tarik wisata. Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi suatu industri, dan semua ini di 

tujukan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang 

dipilih. Konsep bauran pemasaran tradisional (traditional marketing mix) terdiri 

dari 4P yaitu  produk (product), harga (price), promosi (promotion), dan tempat 

(place). Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran jasa yang 

diperluas (expanded marketing mix for services) dengan penambahan unsur non-

tradisional marketing mix, yaitu orang (people), sarana fisik (physical evidence) 

dan proses (process) (Zeithaml dan Bitner, 2003: 24).  

Produk dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan (Kotler, 2002: 448). Harga 

merupakan jumlah dari sejumlah nilai yang ditukar pelanggan atas manfaat-

manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler, 2005: 56). 
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Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran 

distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa 

kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis (Lupiyoadi dan Hamdani, 

2008: 73). Promosi meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran 

(Kotler, 1997: 83). Orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan peranan 

dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Sarana 

fisik merupakan lingkungan dimana jasa diberikan dan dimana penyedia jasa 

dengan pelanggan berinteraksi, serta komponen nyata yang memfasilitasi kinerja 

atau komunikasi jasa. Serta proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan 

aliran aktifitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa (Zeithaml and Bitner, 

2003: 24). 

Ketujuh unsur dari Bauran Pemasaran tersebut dapat digunakan untuk 

memberikan kepuasan kepada wisatawan. Kepuasan wisatawan merupakan salah 

satu faktor penting dalam pengembangan suatu daya tarik wisata. Kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu 

produk dan harapan-harapannya (Kotler, 2002: 42). Menurut Oliver (1980), 

konsumen menilai kepuasan dengan produk atau kinerja pelayanan dengan 

membandingkan harapan sebelumnya  dengan produk atau kinerja pelayanan yang 

dirasakan. Jika kinerja di atas ekspektasi, maka terjadi diskonfirmasi positif dan 

meningkatkan kepuasan sesuai dengan ekspektasi. Di sisi lain, hasil negatif dan 

kepuasan diskonfirmasi menurun ketika kinerja di bawah ekspektasi. 
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 Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para 

pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan 

beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 

mulut (word-of-mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan (Schnaars (1991), 

dalam Tjiptono 1997: 24). Jika wisatawan merasa puas atas kunjungannya di 

suatu daya tarik wisata, kemungkinan besar wisatawan tersebut akan kembali 

mengunjungi daya tarik wisata dan akan merekomendasikannya kepada orang lain. 

Sehingga secara tidak langsung kepuasan wisatawan menyebabkan kenaikan 

jumlah kunjungan dan dapat memberikan dampak yang baik terhadap 

perkembangan daya tarik wisata tersebut.  

 Bauran pemasaran yang terdiri dari tujuh unsur elemen pemasaran dapat 

digunakan oleh pengelola Pantai Pandawa dalam mengembangkan dan 

mempromosikan Pantai Pandawa agar dapat mendatangkan lebih banyak 

Wisatawan Mancanegara ke pantai ini. Dengan mengetahui unsur-unsur Bauran 

Pemasaran yang berpengaruh terhadap kepuasan Wisatawan Mancanegara di 

Pantai Pandawa, diharapkan pengelola mampu meningkatkan dan lebih 

memperhatikan unsur tersebut sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan 

kepada Wisatawan Mancanegara. Terciptanya kepuasan Wisatawan Mancanegara 

akan memberikan dampak yang baik bagi pengembangan dari Pantai Pandawa 

yang secara tidak langsung akan menyebabkan wisatawan tersebut datang kembali, 

melakulan pembelian ulang, serta merekomendasikannya kepada teman atau 
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saudaranya, sehingga nantinya dapat mendatangkan lebih banyak Wisatawan 

Mancanegara untuk berkunjung ke Pantai Pandawa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Wisatawan 

Mancanegara di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Bali. Dalam penelitian ini, 

ketujuh unsur dari Bauran Pemasaran akan digunakan sebagai variabel dalam 

mengukur kepuasan Wisatawan Mancanegara dan untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap kepuasan Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan acuan dalam upaya 

mengembangkan, mempromosikan, serta menjual produk wisata yang sesuai guna 

meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Pantai Pandawa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pengaruh bauran pemasaran terhadap 

kepuasan Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Bali?” 

1.3 Tujuan Penelitian    

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap 

kepuasan Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Bali. 

 

 



9 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Akademis  

a. Bagi Mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan 

teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah terutama di bidang 

industri perjalanan wisata dalam hubungannya dengan manajemen 

pemasaran, khususnya bauran pamasaran (marketing mix) sehingga 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam 

mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah dalam 

industri pariwisata.  

b. Bagi Fakultas Pariwisata, khususnya Program Studi Industri 

Perjalanan Wisata, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dan sumbangan dalam pembelajaran 

manajemen pemasaran khususnya mengenai bauran pemasaran. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan 

acuan serta sumbangan pemikiran ide-ide atau gagasan bagi industri 

jasa pariwisata khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata  Pantai 

Pandawa.   

1.5 Sistematika Pembahasan 

Laporan dari penelitian ini akan disusun dalam 5 bab dan masing-masing 

akan diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I  : Pendahuluan 

Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang penelitian sebelumnya dan deskripsi 

konsep yang terdiri dari tinjauan penelitian sebelumnya, tinjauan 

tentang pemasaran, tinjauan tentang konsep pemasaran, tinjauan 

tentang bauran pemasaran, tinjauan tentang kepuasan konsumen, 

tinjauan tentang wisatawan, serta hipotesis penelitian. 

BAB III  : Metode Penelitian 

Berisi tentang lokasi, definisi operasional variabel (DOV), jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel 

dan analisis data. 

BAB IV  : Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini akan diberikan pemaparan mengenai hasil data yang telah 

diolah serta pembahasannya. 

BAB V : Simpulan dan Saran 

Berisi tentang simpulan dan saran-saran, kemudian disertai daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran sebagai akhir dari penulisan laporan 

ini. 

 

 

 


