
11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya  

 Tinjauan hasil sebelumnya yang dimaksud disini adalah kajian terhadap 

hasil-hasil karya tulis yang relevan dengan penelitian ini. Khususnya yang 

berhubungan dengan pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan wisatawan di 

suatu destinasi wisata. Selanjutnya, penjelasan tersebut akan dijadikan resume 

untuk melengkapi penelitian ini. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang 

menjadi acuan pada skripsi ini adalah sebagai berikut.  

 Penelitian pertama oleh Fitri Wulan Sari (2013) dengan judul “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Jasa terhadap Kepuasan Wisatawan Jawa Timur Park II Kota 

Batu”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel-

variabel bauran pemasaran jasa yang terdiri atas produk (product), harga (price), 

tempat (place), promosi (promotion), orang (people), bukti fisik (physical 

evidence), dan proses (process) terhadap kepuasan wisatawan Jawa Timur Park 2 

Kota Batu. Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan dalam negeri yang 

berwisata di Jawa Timur Park 2 Kota Batu. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 80 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

membagi kuesioner kepada responden untuk diisi. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan program SPSS 15.0. Dari hasil penghitungan analisis 

regresi berganda didapatkan hasil bahwa secara simultan dimensi bauran 

pemasaran jasa berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Wisatawan Jawa 
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Timur Park 2 Kota Batu. Secara parsial atau individual dimensi bauran pemasaran 

jasa yang terdiri dari product, price, place, promotion, dan physical evidence 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Wisatawan dan variabel people dan 

process berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Variabel 

produk mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tercapainya kepuasan 

wisatawan Jawa Timur Park 2 Kota Batu dibandingkan dengan variable bebas 

lainnya.  

 Penelitian kedua oleh Daniel Valentinus (2014) dengan judul “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Jasa terhadap Kepuasan Pengunjung Kampoeng Wisata Tebek 

Indah Resort Natar Lampung Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh bauran pemasaran jasa yang ada di Kampoeng Wisata 

Tebek Indah Resort Natar Lampung Selatan terhadap kepuasan pengunjung 

Kampoeng Wisata Tebek Indah Resort Natar Lampung Selatan. Metode analisis 

yang digunakan adalah menggunakan program SPSS dengan melakukan Uji 

Analisis Regresi Linier Berganda dan statistik Uji T serta Uji F. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pengunjung Kampoeng Wisata Tabek Indah Resort 

Natar Lampung Selatan dengan jumlah sampel sebanyak 105 orang responden. 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda, indikator dari bauran 

pemasaran jasa berperan dalam mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung 

sebesar 88 persen dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat 

pada penelitian ini. Secara parsial dan simultan bauran pemasaran jasa 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung Kampoeng Wisata Tabek 

Indah Resort Natar Lampung Selatan. 
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 Persamaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

membahas pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan wisatawan di suatu 

destinasi wisata dengan menggunakan 7 variabel dari bauran pemasaran jasa, serta 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, uji t dan uji f. Sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada jumlah sampel, waktu, serta lokasi penelitian. 

 Penelitian ketiga oleh Yulia Endah Sukma Purnamasari (2011) dengan 

judul “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Wisatawan 

Asing Berlibur di Kota Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan asing untuk 

berlibur di Kota Semarang, yang meliputi variabel produk, tempat, harga, dan 

promosi (marketing mix). Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan asing 

yang berada di Semarang dengan mengambil jumlah sampel sebanyak 100 

responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah nonprobability sampling dengan accidental sampling. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan membagi kuesioner kepada responden untuk 

diisi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Dari 

hasil penghitungan analisis regresi berganda didapatkan hasil bahwa variabel 

produk, harga, tempat, dan promosi (marketing mix) memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan wisatawan asing untuk berlibur ke Kota 

Semarang.  

 Penelitian keempat oleh Daniel Tanjung Saputra (2011) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Wisatawan Asing 

Berlibur di Objek Wisata Gunung Bromo Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan 
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untuk menganalisis pengaruh produk, tempat, harga dan promosi secara simultan 

terhadap keputusan wisatawan asing berlibur di objek wisata Gunung Bromo Jawa 

Timur. Teknik sampel yang dipergunakan adalah accidental sampling. Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi tidak diketahui dan jumlah sampel yang 

diambil sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis 

regresi berganda. Dari hasil analisis didapatkan hasil bahwa secara simultan dan 

parsial variabel bauran pemasaran yang terdiri dari produk, tempat, harga dan 

promosi berpengaruh terhadap keputusan wisatawan asing berlibur di Objek 

wisata Gunung Bromo Jawa Timur.  

 Persamaan kedua pernelitian tersebut dengan penelitian ini antara lain 

sama-sama meneliti dengan variabel bauran pemasaran, namum terdapat 

perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 4 variabel dari 

bauran pemasaran (produk, tempat, harga, dan promosi), sedangkan penulis disini 

menggunakan 7 variabel dari bauran pemasaran jasa yang terdiri dari produk, 

tempat, harga, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Teknik analisis yang 

digunakan yaitu regresi linier berganda, uji t dan uji f. Untuk perbedaannya 

terletak pada variabel terikatnya dimana pada penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai keputusan wisatawan dan pada penelitian penulis ini meneliti tentang  

kepuasan wisatawan. Selain itu terdapat perbedaan jumlah sampel, waktu, serta 

lokasi penelitian. 

 Penelitian kelima dalam jurnal internasional oleh Sarker, Aimin, dan 

Begum (2012) dengan judul “Investigating the Impact of Marketing Mix Elements 

on Tourists ‘Satisfaction: An Empirical Study on East Lake”. Tujuan utama dari 
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penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari elemen bauran pemasaran 

terhadap kepuasan wisatawan. Data dari penelitian ini didapatkan dari kuesioner 

yang disebar kepada 132 orang mahasiswa dari Wuhan University of Technology 

dan Huazoung Normal University P.R. China. Responden yang ditargetkan adalah 

yang mengunjungi East Lake, Wuhan. Dalam penelitian ini, data dianalisis 

menggunakan SPSS 17 dengan mengadopsi teknik statistik, korelasi, dan regresi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 6 dari unsur bauran pemasaran 

berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan, tetapi harga yang ditentukan 

tidak memuaskan wisatawan. Disamping itu, beberapa fasilitas dan pelayanan 

tidak memenuhi harapan wisatawan.  

 Penelitian keenam dalam jurnal internasional oleh Sereetrakul (2012) 

dengan judul “A Comparison of Satisfaction with Bangkok Tourism Marketing 

Strategies of Local and Foreign Tourists”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mempelajari dan membandingkan kepuasan wisatawan lokal dan asing terhadap 

strategi pemasaran pariwisata Bangkok. Strategi pemasaran yang digunakan 

adalah Bauran Pemasaran 7P (Marketing Mix). Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian eksplorasi dengan mengumpulkan data dari 400 orang 

wisatawan Thailand dan 400 orang wisatawan asing menggunakan kuesioner dan 

data kemudian dianalisis menggunakan t-test. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepuasan wisatawan Thailand dan wisatawan asing berbeda 

secara signifikan terhadap dua strategi, yaitu harga dan proses layanan. Dimana 

wisatawan asing lebih puas terhadap harga dan proses layanan dari industri 

pariwisata Bangkok dibandingkan dengan wisatawan Thailand. Namun, 
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wisatawan Thailand dan asing tidak mempunyai perbedaan kepuasan terhadap 

kelima strategi lain yakni produk, tempat, promosi, orang, dan bukti fisik.  

 Penelitian ketujuh dalam jurnal internasional oleh Jain dan Madan (2015) 

dengan judul “An Empirical Study on Effectiveness of Marketing Mix Elements on 

Satisfaction of Tourists”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

efektivitas elemen bauran pemasaran terhadap kepuasan wisatawan yang 

mengunjungi situs bersejarah Jaipur. Sasaran penelitian ini adalah untuk menilai 

persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa pelayanan wisata yang disediakan di 

situs bersejarah Jaipur dan untuk mengukur kepuasan wisatawan dengan menguji 

dampak dari unsur bauran pemasaran pada kepuasan wisatawan secara 

keseluruhan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner 

kepada Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing. Teknik simple random 

sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari responden, dengan jumlah 

200 responden. Data diolah menggunakan SPSS 20 dan analisis regresi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa harga tiket dan biaya lain yang dikenakan 

kepada para wisatawan tidak memuaskan wisatawan yang berkunjung ke Jaipur. 

Ditemukan bahwa produk memiliki hubungan yang paling signifikan dengan 

kepuasan wisatawan diikuti oleh unsur proses dan tempat.  

 Persamaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti mengenai kepuasan wisatawan di suatu daya tarik wisata dengan 

menggunakan 7 unsur bauran pemasaran. Sedangkan perbedaannya adalah 

terletak pada jumlah sampel, waktu, serta lokasi penelitian. 
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2.2 Tinjauan tentang Pemasaran 

 2.2.1 Definisi Pemasaran 

  Inti dari pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari 

pemasaran adalah “memenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan” (Kotler 

dan Keller, 2009: 5). Definisi pemasaran dalam Cannon et al (2008: 8), adalah 

sebagai suatu aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan, dilakukan 

dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan 

aliran barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari 

produsen.  

  Pemasaran menurut UK Chartered Institute of Marketing (dalam Vellas 

dan Becherel, 2008: 9) adalah suatu proses manajemen yang mengidentifikasi dan 

mengantisipasi permintaan serta kepuasan pelanggan dengan memperoleh 

keuntungan. Serta definisi pemasaran dari American Marketing Association lebih 

ringkas, yaitu ‘menemukan dan memenuhi kebutuhan pelanggan’. Kotler dan 

Armstrong (2008: 6), mendefinisikan pemasaran sebagai proses di mana 

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang 

kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalannya. 

  Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi permintaan 

pasar, menentukan harga, mempromosikan serta mendistribusikan barang dan jasa 



18 
 

sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan serta memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. 

 2.2.2 Manajemen Pemasaran 

  Ada beberapa definisi tentang manajemen pemasaran menurut beberapa 

ahli yaitu : Menurut Kotler (1997: 13), Manajemen pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta 

penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Kotler dan Keller (2009: 5) 

mendefinisikan Manajemen Pemasaran sebagai seni  dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul.  

  Menurut Boyd et al (2000: 18), Manajemen Pemasaran adalah proses 

menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan program-

program yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi, dan distribusi 

dari produk, jasa, dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara 

pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dharmmesta dan Handoko (2000: 4) Manajemen Pemasaran 

merupakan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-

program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju 

dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan.  

 Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk merencanakan, 

http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-manajemen-pemasaran.html
http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-manajemen-pemasaran.html
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melaksanakan, serta mengawasi program-program yang telah direncakanan untuk 

memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan perusahaan.  

2.3 Tinjauan tentang Konsep Pemasaran 

  Konsep pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang 

pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 

didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan 

kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Assauri, 2011: 81).  Konsep pemasaran 

menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan 

akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang 

diinginkan secara lebih baik daripada pesaing (Kotler dan Keller, 2009: 19). 

Menurut Cannon et al (2008: 20), konsep pemasaran (marketing concept) adalah 

ketika suatu organisasi memusatkan seluruh upayanya untuk memuaskan 

pelanggannya secara menguntungkan.  

  Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan 

bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran 

bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen, 

atau berorientasi pada konsumen (consumer oriented) (Dharmmesta dan Handoko, 

2000: 6). Pada Hakikatnya konsep pemasaran menekankan orientasi pada 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang didukung oleh kegiatan pemasaran yang 

terpadu, yang ditujukan untuk keberhasilan mencapai tujuan perusahaan. Dengan 
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demikian ada empat unsur pokok yang terdapat dalam konsep pemasaran, yaitu: 

orientasi pada konsumen (kebutuhan dan keinginan konsumen), kegiatan 

pemasaran yang terpadu, kepuasan konsumen/langganan, dan tujuan perusahaan 

jangka panjang (Assauri, 2011: 81).  

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pemasaran 

merupakan suatu filosofi dasar dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang memberikan arahan bagi suatu 

perusahaan yang berorientasi pemasaran. Hal ini ditujukan untuk keberhasilan 

mencapai tujuan perusahaan untuk memuaskan pelanggan secara menguntungkan.  

2.4  Tinjauan tentang Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Kotler (2002: 18) mendefinisikan bauran pemasaran adalah seperangkat 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan 

pemasarannya di pasar sasaran. Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008: 70), 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas 

berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 

implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan 

sukses. 

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

pemasaran jasa terdiri dari 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, 

process dan  physical evidence. 

a. Produk (Product) 

Menurut Kotler (2002: 448), produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Yoeti 

(2003: 237) menyatakan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) 

konsumen. Dapat berwujud (tangible), atau tidak berwujud (intangible) atau 

kombinasi keduanya dan di dalamnya juga termasuk pelayanan (services).  

Lupiyoadi dan Hamdani (2008: 70) menyatakan produk adalah 

keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai 

kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen 

tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja tetapi membeli manfaat dan 

nilai dari produk tersebut yang disebut “the offer”. Terutama pada produk 

jasa yang dikenal tidak menimbulkan beralihnya kepemilikan dari penyedia 

jasa kepada konsumen. Produk jasa yang dimaksud tersebut adalah Total 

Produk, yang terdiri atas: (1) Produk inti (core product), merupakan inti dari 

produk tersebut; (2) Produk yang diharapkan (expected product); (3) Produk 

tambahan (augmented product); (4) Produk potensial (potential product) 

b. Harga (Price) 

Kotler (2005: 56) dalam arti sempit mengartikan harga sebagai jumlah 

uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga 
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adalah jumlah dari sejumlah nilai yang ditukar pelanggan atas manfaat-

manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dimasa lalu 

harga telah menjadi hal penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga 

adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, 

semua elemen lainya mewakili harga. 

Lupiyoadi dan Hamdani (2008: 72) menyatakan strategi penentuan 

harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen 

dan memengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. 

Keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan strategi pemasaran 

secara keseluruhan. Strategi penentuan harga harus memperhatikan tujuan 

dari penentuan harga itu sendiri, yaitu bertahan, memaksimalkan laba, 

memaksimalkan penjualan, gengsi atau prestis, serta pengembalian atas 

investasi. 

c. Tempat (Place) 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008: 73), 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. Menurut Hurriyati (2005: 57), 

pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat 

terhadap beberapa faktor berikut: 

- Akses, misalnya lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi umum. 

- Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 
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- Lalu lintas (traffic), dimana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, 

yaitu: (1) banyaknya orang yang lalu lalang dapat memberikan peluang 

besar terjadinya impulse buying, dan (2) kepadatan dan kemacetan lalu 

lintas dapat pula menjadi hambatan. 

- Tempat parkir yang luas dan aman. 

- Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup untuk  perluasan usaha di 

kemudian hari. 

- Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung usaha yang ditawarkan.  

- Persaingan, yaitu lokasi pesaing.  

- Peraturan pemerintah. 

d. Promosi (Promotion) 

Promosi meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran 

(Kotler, 1997: 83). Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan 

(informing), membujuk pelanggan sasaran (persuading), serta mengingatkan 

(reminding) (Hurriyati, 2005: 58). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran 

promosi (promotion mix). Kotler (2005: 264) mengatakan bahwa unsur 

bauran promosi terdiri atas lima perangkat utama, yaitu :  

a) Advertising : merupakan semua penyajian non personal, promosi ide-ide, 

promosi produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. 

b) Sales Promotion : berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 
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c) Public relation and publicity : berbagai program untuk mempromosikan 

dan/atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. 

d) Personal Selling : Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih 

untuk melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima 

pesanan. 

e) Direct marketing : penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail dan alat 

penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon 

pelanggan. 

e. Orang (People) 

Menurut Zeithaml and Bitner (2003: 24) pengertian people adalah 

semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat 

mempengaruhi persepsi pembeli; yaitu staf perusahaan, konsumen, dan 

konsumen lain di lingkungan jasa. Semua pelaku yang berpartisipasi dalam 

penyampaian layanan memberikan isyarat kepada pelanggan mengenai sifat 

dari layanan itu sendiri. Bagaimana orang-orang tersebut berpakaian, 

penampilan pribadi mereka, dan sikap serta perilaku yang mempengaruhi 

persepsi pelanggan terhadap jasa yang diberikan. 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008: 75), dalam hubungannya 

dengan pemasaran jasa, maka ‘orang’ yang berfungsi sebagai penyedia jasa 

sangat memengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Terdapat empat kriteria 

peranan atau pengaruh dari aspek ‘orang’ yang memengaruhi konsumen, 

yaitu: 
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- Contactors: ‘orang’ di sini berinteraksi langsung dengan konsumen dalam 

frekuensi yang cukup sering dan sangat memengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli. 

- Modifiers: ‘orang’ di sini tidak secara langsung memengaruhi konsumen 

tetapi cukup sering berhubungan dengan konsumen, contoh: resepsionis. 

- Influencers: ‘orang’ di sini memengaruhi konsumen dalam keputusan 

untuk membeli tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen. 

- Isolateds: ‘orang’ di sini tidak secara langsung ikut serta dalam bauran 

pemasaran dan juga tidak sering bertemu dengan konsumen. Contoh: 

karyawan bagian administrasi penjualan, SDM, dan pemrosesan data. 

f. Sarana Fisik (Physical Evidence) 

Menurut Zeithaml and Bitner (2003: 25), pengertian physical evidence 

yaitu merupakan lingkungan dimana jasa diberikan dan dimana penyedia jasa 

dengan pelanggan berinteraksi, serta komponen nyata yang memfasilitasi 

kinerja atau komunikasi jasa. Sarana fisik jasa mencakup semua representasi 

nyata dari jasa, seperti brosur, kop surat, kartu nama, format laporan, dan 

peralatan. Dalam beberapa kasus termasuk fasilitas fisik di mana jasa 

ditawarkan, misalnya fasilitas pada cabang bank ritel.  

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008: 71), physical evidence 

merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi 

dengan konsumen. Ada dua jenis bukti fisik, yaitu:  
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- Bukti penting (essential evidence), merupakan keputusan-keputusan yang 

dibuat pemberi jasa mengenai desain dan tata letak (layout) dari gedung, 

ruang, dan lain-lain. 

- Bukti pendukung (peripheral evidence), merupakan nilai tambah yang bila 

berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Jadi, hanya berfungsi sebagai 

pelangkap saja, sekalipun demikian peranannya sangat penting dalam 

proses produksi jasa. Contoh : tiket pesawat. Bukti fisik membantu 

pemasar untuk memosisikan perusahaannya di pasar dan memberikan 

dukungan nyata apalagi yang berhubungan dengan lokasi. 

g. Proses (Process) 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktifitas 

yang digunakan untuk menyampaikan jasa (Zeithaml and Bitner, 2003: 25). 

Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa 

seperti pelanggan jasa akan sering merasakan sistem penyerahan jasa sebagai 

bagian dari jasa itu sendiri. Seluruh aktivitas kerja adalah proses, proses 

melibatkan prosedur-prosedur, tugas-tugas, jadwal-jadwal, mekanisme-

mekanisme, aktifitas-aktifitas dan rutinitas-rutinitas dengan apa produk 

(barang atau jasa) disalurkan ke pelanggan (Hurriyati, 2005: 65). Lupiyoadi 

dan Hamdani (2008: 76) menyatakan bahwa proses dapat dibedakan menjadi 

dua cara, yaitu : 

- Kompleksitas (complexity), berhubungan dengan langkah-langkah dan 

tahapan proses. 
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- Keragaman (divergence), berhubungan dengan adanya perubahan dalam 

langkah-langkah atau tahapan proses.  

2.5 Tinjauan tentang Kepuasan Konsumen 

 Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005: 65). 

Menurut Kotler (2002: 42), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya 

terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Jika kinerja 

berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja melebihi harapan, 

pelanggan amat puas atau senang. 

 Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan 

persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui 

penyampaian produk dan jasa berkualitas dengan harga bersaing (Tjiptono, 1997: 

24). 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); 

Tjiptono (1994), dalam Tjiptono 1997: 24).  

 Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya 

tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi 
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dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, 

mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 

pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya 

jumlah pelanggan, meningkatnya efektivitas iklan, dan meningkatnya reputasi 

bisnis (Fornell, 1992 dalam Lupiyoadi dan Hamdani 2008: 192). 

 Kotler (1994) (dalam Tjiptono, 2004: 148) mengemukakan 4 metode 

untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu:  

a. Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Informasi yang diperoleh 

dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, 

sehingga memungkinkannya untuk memberikan respon secara cepat dan 

tanggap terhadap setiap masalah yang timbul. 

b. Survai kepuasan pelanggan 

Melalui survai, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda (signal) 

positif bahwa perusahaan menaruh perhatian kepada pelanggannya. 

c. Ghost Shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost 

shopper) untuk berperan sebagai pelanggan/pembeli potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-



29 
 

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

d. Lost Customer Analysis 

Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok. Yang diharapkan adalah akan 

diperolehnya informasi penyebab terjadinya keluhan pelanggan tersebut.  

Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan 

selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

2.6 Tinjauan tentang Wisatawan 

Wisatawan diartikan sebagai seseorang, tanpa membedakan ras, 

kelamin, bahasa, dan agama yang memasuki wilayah suatu negara yang 

mengadakan perjanjian yang lain daripada negara di mana orang itu biasanya 

tinggal dan berada di situ tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di 

dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, untuk tujuan non imigrasi yang legal, 

seperti : perjalanan wisata, rekreasi, olah raga, kesehatan, alasan keluarga, studi, 

ibadah keagamaan, atau urusan usaha (business) (Yoeti, 1983 dalam Suwena dan 

Widyatmaja 2010: 37).  

 United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2014) sebagai 

organisasi pariwisata dunia memberikan definisi sebagai berikut. 

a) Pengunjung (visitor), adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke 

tujuan utama diluar lingkungan biasanya, kurang dari satu tahun, untuk suatu 
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tujuan (bisnis, liburan atau tujuan pribadi lainnya) selain untuk bekerja di 

negara atau tempat yang dikunjunginya. 

b) Pengunjung domestik (domestic visitor), adalah setiap orang yang melakukan 

perjalanan di dalam negara tempat tinggalnya. 

c) Pengunjung internasional (international visitor), adalah setiap orang yang 

memenuhi syarat sebagai pengunjung internasional dengan memperhatikan : 

(a) ia dalam perjalanan pariwisata dan (b) ia bukan penduduk tetap di suatu 

negara, yang melakukan perjalanan di negara tersebut atau merupakan 

penduduk suatu negara yang melakukan perjalanan wisata keluar negaranya. 

d) Darmawisatawan (same-day visitor/ excursionist), adalah seorang pengunjung 

(domestik, inbound atau outbound) yang menetap sementara pada hari yang 

sama di negara yang dikunjunginya. 

e) Wisatawan (tourist), adalah setiap pengunjung (domestik, inbound atau 

outbound) yang melakukan perjalanan wisata dimana dalam perjalanannya 

termasuk menginap semalam di negara atau tempat yang dikunjunginya.  

2.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara mengenai dua variabel 

atau lebih mengenai hasil penelitian, selanjutnya hipotesis penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Variabel Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa 
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H2 : Variabel Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa 

H3 : Variabel Tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa 

H4 : Variabel Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa 

H5 : Variabel Orang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa 

H6 : Variabel Sarana Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa  

H7 : Variabel Proses berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

Wisatawan Mancanegara di Pantai Pandawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


