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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Menurut G.R. Terry (2010) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu 

proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui 

pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien   

untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.2 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan (costumer), menentukan pasar sasaran yang paling dapat 

dilayani dengan baik oleh perusahaan, dan  merancang produk, jasa, dan program 

yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Tujuan pemasaran adalah menciptakan 

kepuasan pelanggan, dengan membangun hubungan timbale balik yang 

menguntungkan dengan pelanggan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) menjelaskan bahwa pemasaran adalah 

suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok yang 
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mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan menukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak. 

Menurut Achmad dan Buchory (2010) mengemukakan, pengertian 

pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial antara individu dan 

kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan, 

penawaran dan  pertukaran (nilai) produk dengan yang lain. Dalam peranannya 

strategi pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaianantara 

perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka mencari pemecah atas masalah. 

2.3 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Perusahaan memerlukan berbagai cara untuk dapat mengatur kegiatan 

pemasarannya agar sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, 

dengan demikian diperlukan suatu pengaturan atau manajemen, dalam hal ini 

adalah manajemen pemasaran. 

Menurut Kotler (2009) Manajemen Pemasaran adalah sebagai seni serta ilmu 

dalam memilih target pasar dan mendapatkan, mempertahankan, maupun 

memperbanyak jumlah pelanggan dengan cara menciptakan, menyampaikan, 

mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada Pelanggan. 

Menurut Ari Setiyaningrum (2015:1) pemasaran merupakan sebuah subjek 

yang sangat penting dan dinamis, karena pemasaran menyangkut kegiatan sehari-

hari dalam sebuah masyarakat. Kegiatan pemasaran dapat menghidupkan, 

memajukan, dan menjatuhkan sebuah perusahaan. Ia dikatakan dinamis karena 

bekerja dalam sebuah lingkungan yang nyata terus-menerus berubah. Ia pun 
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dikatakan penting karena dapat menentukan hidup atau matinya perusahaan. Oleh 

karena itu, pengetahuan ilmu pemasaran sangat penting. Pemasaran merupakan 

sebuah ilmu dan seni menjadikannya sebuah subjek yang sangat menarik untuk 

dipelajari dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya di perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen pemasaran menurut para pakar 

di atas maka menurut penulis, bahwa manajemen pemasaran adalah suatu proses 

yang melibatkan analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang 

mencakup barang, jasa dan gagasan yang tergantung pada pertukaran pada 

pertukaran serta memiliki tujuan untuk memudahkan atau mendukung hubungan 

pertukaran yang terjadi dalam sebuah lingkungan yang dinamis melalui 

penciptaan produk, penetapam harga, promosi, dan distribusi. 

2.3.1 Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing 

yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan progran-program 

pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. 

Pada dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya 

dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, 

positioning, elemen bauran pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. 

(Tjiptono, 2008).  

Strategi pemasaran dapat terpenuhi dengan penyediaan suatu sarana yang 

disebut dengan Marketing Mix. Marketing Mix ini merupakan inti dari sistem 

pemasaran perusahaan. Menurut Buchari Alma (2012), “Bauran pemasaran 
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atau marketing mix adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan pemasaran 

agar dicari kombinasi maksimum sehingga mendatangkan hasil yang 

memuaskan. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) bauran pemasaran terdiri dari 

semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan 

produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokan menjadi empat 

kelompok variabel yang disebut “4P” dalam kegiatan bauran pemasaran 

sebagai berikut : 

1. Produk (product) Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang 

ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. 

2. Harga (price) Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh 

pelanggan untuk memperoleh produk. 

3. Tempat (place)Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat 

produk tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi (promotion)Promosi adalah aktifitas yangmenyampaikan manfaat 

produk dan membujuk pelanggan membelinya. 

Dalam kegiatan pemasaran suatu perusahaan barang atau jasa perlu 

mengkombinasikan unsur-unsur bauran pemasaran (marketing mix). 

Untuk perusahaan yang bergerak dibidang barang, marketing mix dikenal 

dengan istilah 4P (product, price, place, promotion) seperti yang telah 

dijelaskan diatas. Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa, marketing mix dikombinasikan menjadi 7P yaitu dengan tambahan 

unsur 3P tersebut adalah:  
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1. Orang (people) Menurut Tjiptono (2011), orang merupakan unsur vital 

dalam bauran pemasaran. Dalam industri jasa, setiap orang merupakan 

“part-time marketer” yang tindakan dan perilakunya memiliki dampak 

langsung pada outputyang diterima pelanggan. Oleh sebab itu, setiap 

organisasi jasa (terutama yang tingkat kontaknya dengan pelanggan tinggi) 

harus secara jelas menentukan apa yang diharapkan dari setiap karyawan 

dalam interaksinya dengan pelanggan. 

2. Bukti Fisik (physical Evidence) Menurut Tjiptono (2011), karakteristik 

intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa menilai 

suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Oleh sebab itu, salah satu unsur 

penting dalam bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat risiko 

tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa. Bukti 

fisik ini bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dekorasi internal dan 

eksternal bangunan yang aktraktif. 

3. Proses (process) Menurut Tjiptono (2011), proses produksi atau operasi 

merupakan faktor penting bagi konsumen. Pelanggan restoran misalnya, 

sangat terpengaruh oleh cara staf melayani mereka dan lamanya menunggu 

selama proses produksi. Berbagai isu muncul sehubungan dengan batas 

antara produsen dan konsumen dalam hal alokasi fungsi-fungsi produksi. 

Misalnya, sebuah restoran bisa saja mengharuskan para pelanggannya 

untuk mengambil makanannya sendiri dari counter tertentu atau menaruh 

piring dan alat-alat makan yang sudah mereka pakai di tempat-tempat 

khusus. 
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2.3.2 Pemasaran Jasa 

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2009), jasa adalah 

setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. 

Berbagai riset dan literatur pemasaran jasa menjelaskan bahwa jasa 

memiliki sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari barang 

dan berdampak pada cara memasarkannya. Secara garis besar karakteristik 

itu terdiri atas Intangibility, Inseparability, Variability/Heterogeneity, 

Perishability, dan Lack of Ownership. (Tjiptono, 2006). 

1) Intangibility (tidak berwujud)  

Jasa berbeda dengan barang.Bila barang merupakan suatu objek, 

alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, 

proses, kinerja (performance), atau usaha.Oleh sebab itu, jasa tidak dapat 

dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan 

dikonsumsi.Bagi para pelanggan, ketidakpastian dalam pembelian jasa 

relatif tinggi karena terbatasnya search qualities, yakni karakteristik fisik 

yang dapat dievaluasi pembeli sebelum pembelian dilakukan. 

2) Inseparability (tidak dapat dipisahkan)  

Barang biasa diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 
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3) Variability/Heterogeneity (berubah-ubah)  

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, 

kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal ini dikarenakan jasa 

melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan konsumsinya yang 

cenderung tidak bisa diprediksi dan tidak konsisten dalam hal sikap dan 

perilakunya. 

4) Perishability (tidak tahan lama)  

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kursi pesawat 

yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau kapasitas jalur telepon 

yang tidak dimanfaatkan akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak 

bisa disimpan. 

5) Lack of Ownership  

Merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang.Pada pembelian 

barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat produk 

yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan atau menjualnya. Di 

lain pihak, pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses 

personel atas suatu jasa untuk jangka waktu terbatas (misalnya kamar hotel, 

bioskop, jasa penerbangan dan pendidikan).  

2.4 Pariwisata 

Menurut etimologi kata “pariwisata” diidentikkan dengan kata “travel” 

dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali–

kali dari satu tempat ke tempat lain. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan 
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kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang 

dilakukan secara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan 

tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan (Sinaga, 2010). 

Oka A .Yoeti (Irawan, 2010), menjelaskan bahwa kata pariwisata berasal dari 

bahasa Sansekerta, yaitu “pari yang berarti banyak, berkali–kali, berputar–putar, 

keliling, dan wisata yang berarti perjalanan atau bepergian”. 

Koen Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan 

oleh sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan 

bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa 

ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.  

Adapun jenis-jenis pariwisata dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 

(Kusumanegara, 2009) 

1. Pariwisata Etnik (Etnhic Tourism), yaitu perjalanan untuk mengamati 

perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang menarik. 

2. Pariwisata Budaya (Culture Tourism), yaitu perjalanan untuk meresapi 

atau untuk mengalami gaya hidup yang telah hilang dari ingatan 

manusia. 

3. Pariwisata Rekreasi (Recreation Tourism), yaitu kegiatan pariwisata 

yang berkisar pada olahraga, menghilangkan ketegangan dan 

melakukan kontak social dengan suasana santai. 

4. Pariwisata Alam (Eco Tourism), yaitu perjalanan kesuatu tempat yang 

relative masih asli atau belum tercemar, dengan tujuan untuk 
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mepelajari, mengagumi, menikmati pemandangan, tumbuhan, dan 

binatang liar serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di 

tempat tersebut. 

5. Pariwisata Kota (City Tourism), yaitu perjalanan dalam suatu kota 

untuk menikmati pemandangan, tumbuhan dan binatang liar serta 

perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut. 

6. Rersort City, yaitu kota atau perkampungan yang mempunyai tumpuan 

kehidupan pada persediaan sarana atau prasarana wisata yaitu 

penginapan, restoran, olahraga, hiburan dan persediaan tamasya 

lainnya. 

7. Pariwisata Agro (Agro Tourism yang terdiri dari Rural Tourism atau 

Farm Tourism) yaitu merupakan perjalanan untuk meresapi dan 

mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. 

Jenis wisata ini bertujuan mengajak wisatawan memikirikan alam dan 

kelestarian. 

2.5 Pengertian wisatawan  

Wisatawan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia 

pariwisata.Wisatawan sangat beragam, tua-muda, miskin-kaya, asing-nusantara, 

semuanya mempunyai keinginan dan juga harapan yang berbeda. 

Jika ditinjau dari arti kata “wisatawan” yang berasal dari kata “wisata” maka 

sebenarnya tidaklah tepat sebagai pengganti kata “tourist” dalam bahasa Inggris. 

Kata itu berasal dari bahasa Sansekerta “wisata” yang berarti “perjalanan” yang 

sama atau dapat disamakan dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris. Jadi orang 
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melakukan perjalanan dalam pengertian ini, maka wisatawan sama artinya dengan 

kata “traveler” karena dalam bahasa Indonesia sudah merupakan kelaziman 

memakai akhiran “wan” untuk menyatakan orang dengan profesinya, 

keahliannya, keadaannya jabatannya dan kedudukan seseorang (Irawan, 2010). 

Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah biasanya benar-benar ingin 

menghabiskan waktunya untuk bersantai, menyegarkan fikiran dan benar-benar 

ingin melepaskan diri dari rutinitas kehidupan sehari-hari. Jadi bisa juga dikatakan 

wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat lain 

yang yang jauh dari rumahnya bukan dengan alasan rumah atau kantor 

(Kusumaningrum, 2009). 

2.6 Keputusan pembelian 

Menurut (Tjiptono, 2008) menjelaskan keputusan pembelian yaitu 

“Keputusan pembelian konsumen merupakan tindakan individu yang secara 

langsung atau tidak langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan 

suatu produk atau jasa yang dibutuhkan”. 

Menurut Kotler dan Amstong (2008) adalah : “keputusan pembelian 

merupakan tahap proses keputusan dimana konsumen secara actual melakukan 

pembelian produk”. 

Pengambilan keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih 

alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat 

keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif (Schiffman dan Kanuk,2008). 

Sedangkan menurut Sangadji (2013:24) proses pengambilan keputusan mengarah 
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pada tindakan kebijaksanaan dan konsistensi yang dilakukan dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan. 

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian adalah tahap proses keputusan dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan suatu produk atau jasa yang dibutuhkan. 

2.6.1  Proses keputusan pembelian konsumen 

(Kotler, 2012) mengemukakan proses keputusan pembelian 

konsumen terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen 

sebelum sampai pada keputusan pembelian dan selanjutnya pasca 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa proses membeli yang dilakukan 

oleh konsumen dimulai jauh sebelum tindakan membeli dilakukan serta 

mempunyai konsekuensi setelah pembelian tersebut dilakukan. 

Gambar 2.1 Tahap Proses Keputusan Pembelian Kotler 

 

Sumber : Philip Kotler (2012) 

Model lima tahap proses pembelian (Gambar 2.1) tersebut menjelaskan 

bahwa konsumen harus melalui lima tahap dalam proses pembelian sebuah 

produk. Namun hal ini tidak berlaku, terutama atas pembelian dengan keterlibatan 

yang rendah.Konsumen dapat melewatkan atau membalik beberapa tahap. 

Misalkan, seorang ibu rumah tangga yang membeli merek terigu yang bisa 

digunakan langsung mulai dari kebutuhan akan terigu menuju keputusan 

pembelian, dan melewatkan pencarian dan evaluasi informasi. 

Pengenalan 

masalah 

Pencarian 

informasi 
Evaluasi 

alternatif 

Keputusan 

pembelian 

Perilaku setelah 

pembelian 
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a) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam atau dari luar 

pembeli. 

b) Pencarian informasi 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, meliputi : 

a. Sumber pribadi :keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b. Sumber komersil : iklan, tenaga penjual, penyalur kemasan, 

pameran. 

c. Sumber publik : media massa, organisasi konsumen. 

d. sumber eksperimental : pernah menagani, menguji dan 

menggunakan produk tersebut. 

c) Evaluasi alternatif 

Dalam tahap ini tidak ada suatu proses evaluasi yang mudah dan tunggal 

yang dapat dipergunakan untuk semua konsumen atau bahkan oleh 

seorang konsumen dalam semua situasi pembeliannya. 

d) Keputusan pembelian 

Tahap ini diawali dengan tahap penilaian berbagai alternative yang dapat 

dilihat dari atribut-atribut yang melekat pada produk itu.Dengan indikasi 

itu konsumen membentuk pilihan. Namun, ada dua faktor yang 

mempengaruhi pada saat memilih, yaitu sikap pada orang lain dan 

kejelekan suatu produk. 
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e) Perilaku setelah pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. 

2.6.2 Komponen keputusan pembelian konsumen 

Keputusan membeli sebenarnya meliputi mengapa dan bagaimana 

sikap sesorang dalam perilaku konsumen. Menurut Swastha dan 

Handoko (2008), setiap keputusan mencakup beberapa komponen, yakni: 

a) Keputusan tentang jenis produk 

Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya pada kebutuhan 

dan keinginan konsumen akan produk, sehingga dapat memaksimalkan 

daya tariknya. 

b) Keputusan tentang bentuk produk 

Dalam hal ini keputusan mencakup kriteria dan atribut–atribut yang 

terdapat dalam produk yang akan dibelinya. 

c) Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

dibelinya. Keputusan tentang merek ini sangatlah subyektif tergantung dari 

selera dan keinginan konsumen.Perusahaan harus mengetahui konsumen 

dalam memilih suatu merek. 

d) Keputusan tentang agen penjual 

Konsumen harus menentukan tempat dimana dia akan membeli produk 

tersebut. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui dimana konsumen 

dalam memilih agen–agen penjualan yang dipilihnya. 
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e) Keputusan tentang jumlah produk 

Pembelian mungkin dilakukan melebihi satu unit.  Konsumen akan 

menentukan seberapa banyak dia akan membeli produk tersebut. 

Perusahaan harus menyediakan produk dalam jumlah yang cukup, sesuai 

dengan  kebutuhan konsumen. 

f) Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan suatu produk akan 

dibeli. Hal ini dipengaruhi oleh waktu dan bagaimana konsumen dalam 

memperoleh dan membelanjakan uang yang dimilikinya. Perusahaan harus 

mengetahui waktu–waktu yang tepat ketika konsumen akan membeli suatu 

produk. 

g) Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil metode atau cara pembayaran produk  yang 

dibeli, apakah secara tunai atau secara cicilan. Keputusan tersebut akan 

mempengaruhi keputusan tentang penjual dan jumlah pembeliannya. 

Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui keinginan pembeli terhadap 

cara pembayarannya. 

2.6.3 Indikator Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2012:184), indikator dari keputusan 

pembelian yaitu : 

a. Pengenalan kebutuhan 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif 
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d. Pembelian  

e. Perilaku pasca pembelian 

2.6.4 Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yaitu rangsangan 

pemasaran yang terdiri dari produk dan jasa, harga, distribusi dan 

komunikasi, kemudian rangsangan lain berupa ekonomi, tekonologi, 

politik dan budaya, selanjutya dipengaruhi psikologi konsumen yang 

dilihat dari motivasi, persepsi, pembelajaran dan memori serta 

karakteristik konsumen yang dilihat dari faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologis dan proses pengambilan keputusan pembelian yang 

menimbulkan keputusan pembelian tertentu yang terdiri dari pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternartif, keputusan pembelian, 

serta perilaku pasca pembelian. 

2.7 Pengertian harga (X1) 

Menurut Tjiptono (2008) menyatakan harga merupakan satuan moneter atau 

ukuran lainnya (termasuk barang atau jasa lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. 

Menurut Tjiptono (2008) menyatakan harga merupakan satuan moneter atau 

ukuran lainnya (termasuk barang atau jasa lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. 
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Menurut Kotler, Keller (2009) Selain produk, harga juga menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen karena harga yang relatif murah 

dan terjangkau maka akan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk 

tersebut. 

Bagi konsumen, harga adalah nilai tukar suatu produk yang di nyatakan 

dalam satuan moneter. bagi pemasar sering kali timbul pertanyaan apakah harga 

yang di tetapkan layak atau tidak layak bagi konsumen. Pertanyaan tersebut belum 

dapat di jawab sebelum konsumen  mencoba produk yang brsangkutan. 

Konsumen akan menilainya dari fisik dan tampilan non fisik. Tampilan non fisik 

adalah tampilan yang tidak dapat diraba oleh indra manusia. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008) pada dasarnya ada  empat jenis tujuan 

penetapan harga, yaitu; 

1. Tujuan berorientasi pada laba 

Tujuan ini dikenal dengan istilahmaksimasi laba, karena asumsi ekonomi 

klasik menyatakan bahwa aetiap perusaan selalu memilih harga yang dapat 

menghasilkan laba paling tinggi. 

2. Tujuan berorientasi pada volume  

Tujuan ini dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga dotetapka 

sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai 

penjualan, atau pangsa pasar. 

3. Tujuan berorientasi pada citra 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 



23 
 

mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan 

untuk membentuk citra nilai tertentu, misalnya dengan memberi jaminan 

bahwa harganya merupakan harga yang terendah disuatu wilayah tertentu. 

4. Tujuan stabilisasi harga 

Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk 

mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan 

harga pemimpin industri (industry leader).  

2.7.1 Indikator Harga 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:52), didalam variabel harga ada 

beberapa unsur harga yang meliputi daftar harga, diskon, potongan harga dan 

periode pembayaran. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:278), ada empat 

indikator harga yaitu : 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

2.7.2 Hubungan Harga terhadap keputusan berkunjung wisatawan 

Dalam Lupiyoadi rambat dan A. Hamdani (2011) Strategi penentuan 

harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian value kepada konsumen 

dan mempengaruhi image produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. 

Pada penelitian terdahulu yang diusung oleh Anjar Hari Kiswanto 2011 yang 

berjudul “Pengaruh harga, lokasi, dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung 

wisatawan di objek wisata dampo awang beach rembang” dengan Hasil 
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tersebut menunjukkan bahwa Fhitung= 28,031> Ftabel = 2,68. Serta pValue 

0,000 < 0,05 maka sesuai dengan syarat di atas berarti hipotesis menyatakan 

bahwa secara simultan variabel bebas (harga, lokasi dan fasilitas) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung Objek Wisata Dampo 

Awang Beach rembang. Oleh karena itu ditemukan hipotesis sebagai berikut :  

H1 : Variable Harga memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan. 

2.8 Pengertian Promosi (X2) 

Untuk menciptakan keinginan akan produk yang di pasarkan oleh perusahaan, 

terlebih dahulu harus menciptakan permintaan. Hal ini dapat di tempuh melalui 

kegiatan seperti memperkenalkan produk kepada pembeli atau calon pembeli yang 

lazim di sebut dengan promosi.  

Dengan promosi diharapakan perusahaan memperoleh kesempatan 

berkomunikasi dengan pembeli yang mungkin berkeinginan untuk memperoleh 

produk yang akan dijual. sebagaimana diketahui bahwa kegiatan promosi 

merupakan kebijakan perusahaan dalam usaha meningkatkan penjualan, maka 

oleh sebab itu peranan promosi sangat penting dalam usaha memasarkan produk-

pro duk yang dijual sehingga secara maksimal dapat mencapai tujuan perusahaan, 

disamping untuk merebut pasar, juga dapat menjual produk-produk sebanyak-

banyaknya. 

Menurut Cannon, Perreault, Mccarthy (2009) promosi adalah 

mengomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli potensial atau orang lain 

dalam saluran untuk memengaruhi sikap dan perilaku. 
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Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, yang merupakan 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang berangkutan. (Hurriyati, 2010) 

Bauran Promosi Menurut Fandy Tjiptono (2008) secara umum bentuk-

bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat 

dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu disebut 

bauran promosi. 

Adapun tujuan dari promosi Menurut Fandy Tjiptono (2008) dimana tujuan 

promosi dijabarkan sebagai berikut :  

1. Menginformasikan (informing), dapat berupa :  

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. 

b. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

c. Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

d. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. 

e. Meluruskan kesan yang keliru. 

f. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. 

g. Membangun citra perusahaan.  

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk :  

a. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

b. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. 

c. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan. 
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3. Mengingatkan (remanding), dapat terdiri atas :  

a. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

b. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. Misalnya bila pembeli ingin membeli soft drink, 

diharapkan ingatan pertamanya adalah Coca Cola.  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, melalui bentuk apapun, intinya 

bertujuan untuk menginformasikan, membujuk pelanggan agar tertarik pada 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan untuk belanja produk tersebut dan selalu 

mengingatkan pembeli akan produk tersebut. 

2.8.1 Indikator Promosi 

Indikator dari promosi yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong 

(2012:432), yaitu : 

1. Periklanan (Advertising) 

2. Penjualan Perseorangan (Personal Selling) 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

2.8.2 Hubungan promosi terhadap keputusan berkunjungan wisatawan 

Tjiptono (2008) mengatakan pada hakikatnya promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran, yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi 

atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pada penelitian terdahulu 



27 
 

yang diusung oleh Aji Prasetyo 2016 yang berjudul “ Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan wisatawan dalam berkunjung ke obyek wisata 

waduk gajah mungkur wonogiri”. Dari hasil olah data dapat diperoleh nilai F-

hitung sebesar 24,413 dengan nilai signifikansinya 0,000. karena nilai 

signifikansinya < 0,05 maka secara bersama-sama antara Kenyamanan (X1) 

dan Promosi (X2) berpengaruh terhadap keputusan wisatawan dalam 

berkunjung ke Waduk Gajah Mungkur Wonogiri (Y) 

H2 : Variable Promosi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan. 

2.9 Pelayanan (X3) 

Pelayanan pelanggan merupakan pemberian pelayanan kepada konsumen 

untuk mencapai kepuasan. Pelayanan pelanggan meliputi aktivitas untuk 

memberikan kegunaan waktu dan tempat termasuk pelayanan pra-transaksi, saat 

transaksi dan setelah transaksi. Pelayanan ini merupakan salah satu faktor 

menentukan keberhasilan usaha khusus jasa. 

Menurut Fandy Tjiptono (2012) pelayanan (service) bisa dipandang sebagai 

sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service operations 

yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan 

(back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya tampak (visible) 

atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau frontstage).  

Menurut Tjiptono (2008) ada empat karakteristik jasa/layanan yang 

membedakannya dari barang yaitu:  
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1) Intangibility (tidak berwujud) Jasa berbeda dengan barang. Jika barang 

merupakan suatu objek, alat, atau benda, maka jasa adalah suatu 

perbuatan, kinerja, atau usaha. Konsep intangible pada jasa memiliki dua 

pengertian, yaitu:  

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 

b. Sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan, 

diformulasikan, atau dipahami secara rohani. 

2) Inseparability (tidak terpisah antara produksi dan konsumsi) Barang 

biasanya diproduksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa, 

umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan.  

3) Variability (outputnya tidak terstandar)Jasa bersifat sangat variabel yang 

memiliki banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada 

siapa, kapan, dan dimana saja jasa tersebut dihasilkan. Para konsumen 

sangat peduli akan variability yang tinggi dan seringkali mereka meminta 

pendapat kepada orang lain sebelum memutuskan untuk memilih. Dalam 

hal ini, penyedia jasa dapat melakukan tiga tahap dalam pengendalian 

kualitas, yaitu:  

a. Melakukan investasi dalam seleksi pelatihan personil yang baik 

b.  Melakukan standarisasi proses pelaksana jasa. Hal ini dapat 

dilakukan dengan jalan menyiapkan suatu biro jasa yang 

menggambarkan peristiwa dan proses jasa dalam suatu diagram 
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alur, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor potensial 

yang dapat menyebabkan kegagalan dalam jasa tersebut.  

4) Perishability (tidak dapat disimpan) Jasa merupakan komoditas tidak 

tahan lama dan tidakdapat disimpan, harus langsung dikonsumsi pada 

saat itu juga, jika tidak jasa tersebut akan hilang begitu saja. Hal ini 

tidak menjadi masalah apabila perusahaan memiliki pelanggan yang 

tetap, sedangkan keadaan permintaan yang tidak tetap akan 

menyebabkan banyaknya kapasitas yang menganggur dan berakibat 

pelanggan tidak terlayani dengan baik sehingga pelanggan akan pindah 

ke penyedia jasa yang lain.  

Pelayanan merupakan faktor yang dominan dalam menunjang penjualan 

produk wisata apalagi dalam pemasaran wisata, yang mana ini merupakan 

bagian atau unsur kegiatan promosi tidak langsung dalam rangka menarik 

minat pengunjung. Titik berat pelayanan disini adalah para pengelola dan 

unsur manusia atau karyawan yang terlibat dalam pelayanan. 

Kualitas dan standar pelayanan pada kebanyakan unit usaha-usaha 

kepariwisataan umumnya banyak tergantung pada unsur manusia.karena itu 

perlengkapan dan fasilitas yang digunakan, intensitas kegunaannya banyak 

pula tergantung pada manusia-manusia yang melayaninya. Disinilah 

pentingnya tenaga terdidik, perlengkapan, dan semua fasilitas dapat digunakan 

se-efisien mungkin dan efektif pemakaiannya.  

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukan betapa pentingnya aspek 

pelayanan dalam mengelola usaha jasa seperti halnya jasa pariwisata juga 
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sangat tergantung kepada pelayanan yang diberikan oleh pengelola objek 

wisata kepada pelanggannya. Oleh karena itu manajer objek wisata perlu 

memperlihatkan faktor pelayanan ini dalam rangka memberikan kepuasan 

kepada wisatawan atau pelanggan agar pelanggan tidak merasa  kecewa dan 

pelanggan ingin datang kembali untuk kedua kalinya. 

Dalam pelayanan ini tentunya tidak saja pelayanan yang diberikan oleh 

para karyawan kepadanya wisatawan atau pelanggan yang datang berkunjung, 

tetapi juga terdapat pelayanan lain yang harus diperhatikan oleh para 

pengusaha yang bergerak dibidang industri pariwisata, seperti pelayanan 

penyediaan fasilitas, antara lain tempat hiburan, tempat ibadah, sarana parkir 

keamanan, dan lain sebagainya yang juga daapat diberikan serta memuaskan 

pelanggan. 

2.9.1 Indikator Pelayanan 

Terdapat lima faktor dominan atau penentu kualitas pelayanan jasa, kelima 

faktor dominan tersebut diantarnya yaitu: (Tjiptono, 2011:59) 

1. Berwujud (Tangible), yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan 

berbagai materi komunikasi yang baik. 

2. Empati (Empathy), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih 

peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya 

karyawan harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. Jika 

pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi segera, agar selalu terjaga 

hubungan harmonis, dengan menunjukan rasa peduli yang tulus. Dengan 
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cara perhatian yang diberikan para pegawai dalam melayani dan 

memberikan tanggapan atas keluhan para konsumen.  

3. Cepat tanggap (Responsiveness), yaitu kemauan dari karyawan dan 

pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat 

serta mendengar dan mengatasi keluhan konsumen. Dengan cara keinginan 

para pegawai dalam membantu dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap, kemampuan memberikan pelayanan dengan cepat dan benar, 

kesigapan para pegawai untuk ramah pada setiap konsumen, kesigapan 

para pegawai untuk bekerja sama dengan konsumen. 

4. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai 

dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisten. Contoh 

dalam hal ini antara lain, kemampuan pegawai dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik, kemampuan pegawai dalam menangani kebutuhan 

konsumen dengan cepat dan benar, kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan konsumen. 

5. Kepastian/Jaminan (Assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada konsumen. Contoh dalam hal ini antara lain, 

pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menjalankan 

tugasnya,pegawai dapat diandalkan, pegawai dapat memberikan 

kepercayaan kepada konsumen, pegawai memiliki keahlian teknis. 
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2.9.2 Hubungan pelayanan terhadap keputusan berkunjung wisatawan 

Kotler dan Keller (2007), menyatakan bahwa kualitas pelayanan harus 

dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan, 

dimana persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian 

menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan. Hal ini berarti bahwa citra 

kualitas yang baik bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak 

penyedia jasa, yaitu perusahaan akan tetapi sudut pandang penilaian persepsi 

pelanggan. Pada penelitian terdahulu yang diusung oleh Mujiroh 2005 dengan 

judul penenlitian “Pengaruh Produk, pelayanan, dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada pasar swalayan Indo rizky purbalingga”. Dengan 

hasil secara simultan diperoleh Fhitungsebesar 79,053 sedangkan Ftabel 

3,0864. dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima artinya secara simultan 

produk, pelayanan, dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk di pasar swalayan Indo Rizky Purbalinggga. 

H3 : Variable Promosi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan. 

2.10 Fasilitas atau Sarana fisik (X4) 

Kelembagaan yaitu kebijakan maupun kegiatan-kegiatan yang mendukung 

pekembangan pariwisata. Kebijakan mencakup politik pariwisata yang digagas 

oleh pemerintah seperti kebijakan pemasaran, jaminan keamanan, pembebasan 

visa, standarisasi produk dan jasa wisata dan lain sebagainya. Perluasan jaringan 

jalan raya, rel kereta api, jalur pelayaran dan penerbangan lokal termasuk dari 

pada bagian pengembangan kelembagaan pariwisata. Damanik dan Weber           
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(2006), Berhasilnya suatu tempat berkembang menjadi Daerah Tujuan Wisata 

(DTW) sangat tergantung kepada tiga faktor utama, yaitu : 

1.  Atraksi 

a. Tempat; umpamanya tempat dengan iklim yang baik, pemandangan 

yang indah atau tempat-tempat bersejarah. 

b. Kejadian; kongres, pameran atau peristiwa-peristiwa olahraga, 

festival dan sebagainya. 

2. Mudah dicapai (Aksesibilitas) 

Tempat tersebut dekat jaraknya, atau tersedianya transportasi ke 

daerah tersebut secara teratur, sering, murah, nyaman dan aman. 

3. Amenitas  

Tersedianya fasilitas-fasilitas tempat penginapan, restoran-restoran, 

hiburan, transport likal yang memungkinkan wisatawan bepergian di 

tempat itu serta alat-alat komunikasi lain. 

Disamping tiga faktor tersebut masih ada juga satu hal lain, yaitu Tourist 

Organization (organisasi wisata), untuk menyusun suatu kerangka dalam 

pengembangan pariwisata, mengatur industri pariwisata serta mempromosikan 

daerah itu sehingga dikenal orang. 

Prasarana (infrastuctures) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan 

proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat 

memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya.Prasarana wisata 

adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh 
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wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, 

telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. (Suwantoro, 2004) 

Pembangunan fasilitas wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata 

harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawa baik secara kuantitatif maupun 

kualitiatif. Fasilitas wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah fasilitas 

wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif menunjukkan pada mutu 

pelayanan yang diberikan dan tercermin pada kepuasan wisatawan. (Suwantoro, 

2004) 

2.10.1 Indikator Fasilitas  

Menurut Tjiptono (2014:158), konsumen yang ingin mencari 

kenyamanan selama proses menunggu pelaksanaan layanan jasa akan lebih 

merasa nyaman bila fasilitas yang  digunakaan oleh pelanggan di buat 

nyaman dan menarik. Indikator fasilitas pada penelitian ini yaitu : 

1. Kelengkapan 

2. Kebersihan  

3. Kerapian 

2.10.2 Hubungan Fasilitas atau sarana fisik terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan 

Menurut Zeithaml dan Bitner (dalam Hurriyati, 2008) bukti fisik 

merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen 

untukmembeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Pada 

penelitian terdahulu yang diusung oleh Anjar Hari Kiswanto 2011 yang 

berjudul “Pengaruh harga, lokasi, dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung 
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wisatawan di objek wisata dampo awang beach rembang” dengan Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa Fhitung= 28,031> Ftabel = 2,68. Serta pValue 

0,000 < 0,05 maka sesuai dengan syarat di atas berarti hipotesis menyatakan 

bahwa secara simultan variabel bebas (harga, lokasi dan fasilitas) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung Objek Wisata Dampo 

Awang Beach rembang. Oleh karena itu ditemukan hipotesis sebagai berikut :  

H4 : Variable Fasilitas memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan. 

2.11 Pandangan Islam 

Dalam pandangan islam wisata dapat di kelompokan dalam dua aspek yaitu : 

1. Wisata rohani 

2. Wisata jasmani 

Dalam wisata jasmani adalah berupa menyaksikan keindahan alam yang ada 

di alam ini.Hal ini merupakan suatu keharusan yang harus kita pelajari yang 

nantinya manusia dapat mengungkap keagungan, kebesaran dan kemulian memuji 

paling dalam. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam alquran surat ali-

imran ayat 190-191 yang artinya. 
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Artinya: “sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yag 

berakal (190). (yaitu) orang-orang yang mengingat allah sambil 

berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi (seraya berkata) ya 

tuhan kami, tiada engkau ciptakan ini dengan sia-sia maha suci 

engkau, maka periharalah kami dari siksa neraka (191)” 

(QS: Ali-imran ayat 190-191) 

Wisata secara harfiah atau bahasa memiliki banyak arti. Tetapi pemahaman 

akan wisata pada umumnya saat ini lebih diartikan pada kegiatan mengunjungi 

suatu wilayah (objek wisata) atau Negara untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat, 

mencari, menyaksikan, dan sejenisnya. Karena yang menjadi standar acuan 

perbuatan setiap muslim adalah hukum syara’. 

Pandangan Islam mengenai wisata 

Wisata dalam pandangan islam disebut dengan tafakur. Menurut Syekh 

Muhammad Fathurrahman (Mursyid Tarekat Al Idrisiyyah) Tafakur ialah melihat 

ciptaan - ciptaan Allah SWT dan memikirkannya secara logika dengan diiringi 

zikir sehingga bisa menembus hakikat yang bisa dirasakan oleh hati atau ruhani 
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manusia. Pada saat hati terus berzikir dan terhubung kepada Allah, maka hakikat 

kebenaran akan melekat kepada diri kita dan hal itu akan menarik kebenaran 

kebenaran dari mahluk ciptaan Allah yang ada disekeliling kita, itu sebabnya para 

nabi dan para rasul dahulu sering melakukan ujlah(mengasingkan diri di gua-gua, 

pantai, gunung) untuk menghindari hiruk pikuk dunia dan bertafakur untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.   

Jadi istilah wisata bukan hal baru dalam islam, tetapi dalam islam lebih dikenal 

dengan tafakur. 

 

2.12 Penelitian terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No Nama peneliti 
Judul 

Penelitian 
Variabel Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Jecqerel Rio 

Lakuhati, 

Paulus A. 

Pangemanan, 

Caroline B. D. 

Pakasi , 2018 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kunjungan wisatawan 

ke kawasan 

ekowisata di desa 

bahoi kecamatan 

likupang barat 

kabupaten minahasa 

utara 

 

1) Aktivitas 

kunjungan 

wisatawan 

2) Jarak yang 

ditempuh 

3) Tingkat usia 

4) Biaya perjalanan 

5) Biaya masuk 

Variabel tingkat 

usia berpengaruh 

pada kunjungan 

wisatawan  

2 Ketut  Armawa, 

2015 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kunjungan wisatawan 

di hutan raya ngurah 

rai 

1) Harga 

2) Promosi 

3) Sarana prasarana 

4) Daya tarik wisata 

 

Faktor yang 

mempunyai 

pengaruh dominan 

terhadap 

kunjungan 

berdasarkan hasil 

analisis 

regresi adalah 

variabel harga 

tiket dan variabel 

ODTWA. 

 



38 
 

3 Sepris 

Yonaldi,SE.,M

M dan Liza 

Zulbahri, 

SE.,MM, 2016 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kunjungan wisatawan 

ke objek wisata 

syariah si sumatera 

barat 

1) Promosi 

2) Pelayanan 

3) Kepuasan 

 

 Faktor yang 

mempengaruhi  

kunjungan 

wisatawan yaitu 

pelayanan dan 

kepuasan. 

4 Ni Nyoman  

Ayu Wiratini 

M, Nyoman 

Djinar 

Setiawina, 

Ni Nyoman 

Yuliarmi ,2018 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

niat kunjungan 

kembali wisatawan 

pada daya tarik 

wisata di kabupaten 

badung 

1) Daya tarik wisata 

2) Kualitas 

pelayanan 

3) Fasilitas  

4) Niat kunjungan 

kembali 

wisatawan 

5) Kepuasan 

wisatawan 

Faktor yang 

mempengaruhi niat 

kunjungan kembali 

adalah daya tarik 

wisata, kualitas 

pelayanan dan 

fasilitas. 

5 Noor Fathul 

Jannah, Drs. 

Sugandi, M.Si, 

Faries 

Althalets, 

S.Par.,M.M.Par,

2018 

Strategi media 

promosi dalam 

meningkatkan 

kunjungan daya tarik 

wisata rumah ulin 

arya 

1) Promosi Strategi promosi 

dalam 

meningkatkan 

kunjungan 

menggunakan 

strategi 3A yaitu 

Daya tarik , 

transportasi dan 

failitas. 

 

2.13 Variabel penelitian 

  Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini, ada dua 

variabel yaitu : 

A. Variabel terikat (dependent) 

Keputusan kunjungan wisatawan  (Y) 

B. Variabel bebas (independent) 

a. Harga (X1) 

b. Promosi(X2) 

c. Pelayanan (X3) 

d. Fasilitas dan sarana pendukung (X4) 
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2.14 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini secara sistematis 

dan sederhana dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.2 kerangka pemikiran 

 

 H1 

                                                             H2 

                                                              H3 H4 

   

 

  H5 

Sumber : Zeithaml dan Bitner (2006 

 Zeithaml dan bitner mengemukakan bahwa kunjungan wisatawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: 

a. Harga 

Pembeli biasanya memandang harga sebagai indikator dari kualitas suatu 

produk, untuk produk jasa sendiri biasanya melihat dari waktu pembayaran, 

cara pembayaran, potongan harga/diskon dan informasi harga, konsumen 

cenderung menggunakan harga sebagai asar menduga. Maka konsumen 

cenderung berasumsi bahwa harga lebih tinggi mewakili kualitas yang 

tinggi 

. 

Fasilitas fisik (x4) 

Pelayanan (x3) 

Promosi (X2) 

Harga  (X1) 

Keputusan 
Kunjungan 

wisatawan (Y) 
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b. Promosi 

Promosi adalah suatu alat komunikasi dengan pembeli atau konsumen yang 

berkeinginan untuk memperoleh produk yang di jual. Sebagaimana 

diketahui bahwa kegiatan promosi merupakan faktor yang tak kalah 

pentingnya dengan faktor yang lainnya bagi perusahaan dalam 

meningkatkan penjualan 

c. Pelayanan 

Kualitas pelayanan sangat bergantung tiga hal, yaitu system, teknologi, dan 

manusia. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa sangat bergantung pada 

kualitas jasa yang diberikan. Kualitas pelayanan sangat bergantung pada 

kualitas jasa yang diberikan. Kualitas pelayanan memiliki lima dimensi 

yaitu berwujud (tangibles), keramah tamahan (empaty), keandalan 

(reliability, cepat tanggap (responsiveness). Keyakinan (assurance)  

d. Fasilitas atau sarana pendukung 

Sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari kelengkapan fasilitas atau 

sarana pendukung karena untuk mencapai suatu tujuan di perlukan fasilitas 

atau sarana pendukung yang lengkap. fasilitas juga mempengaruhi tingkat 

kepuasan seseorang terhadap barang dan jasa yang dikonsumsinya. Faktor 

fasilitas seperti kondisi dan pengalaman akan menuntut konsumen untuk 

datang kepada suatu penyedia barang atau jasa yang akan di konsumsinya. 

Tanpa adanya sarana prasarana pendukung pariwisata yang memadai, maka 

sangat mustahil pengembangan daerah tersebut dapat dilaksanakan. 
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2.15 Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal 

yang di buat untuk menjelaskan hal itu juga dapat menuntun atau 

mengarahkan penyelidikan selanjutnya. (Umar, 2007) 

Dari uraian permasalahan di atas dan di dukung oleh teori yang 

telah dikemukakan, maka dapat di ambil suau kesimpulan berupa hipotesis 

yaitu: 

H1. Diduga Harga berpengaruh secara parsial terhadap kunjungan 

wisatawan pada kawasan objek wisata Ngalau Indah di Kota 

Payakumbuh. 

H2. Diduga Promosi berpengaruh secara parsial  terhadap kunjungan 

wisatawan pada kawasan objek wisata Ngalau Indah di Kota 

Payakumbuh. 

H3. Diduga Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kunjungan 

wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau Indah di Kota 

Payakumbuh. 

H4. Diduga Fasilitas atau sarana pendukung berpengaruh secara parsial 

terhadap kunjungan wisatawan pada kawasan objek Wisata Ngalau 

Indah di Kota Payakumbuh. 

H5. Diduga Harga, Promosi, Pelayanan, Fasilitas atau sarana pendukung 

berpengaruh secara simultan terhadap kunjungan wisatawan pada 

kawasan objek Wisata Ngalau indah di Kota Payakumbuh. 
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2.16 Konsep Operasional Variabel 

Kerangka berfikir yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel 

No Variabel 

penelitian 

Defenisi operasional Indikator Skala 

1 Harga  (XI) Harga merupakan satuan 

moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa 

lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan 

atau penggunaan suatu barang 

atau jasa. (Tjiptono, 2007) 

 

1) Keterjangkauan 

harga 

2) Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

3) Daya saing harga 

4) Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

 (Kotler dan 

Armstrong,2012:278) 

Likert  

2 Promosi  (X2) Promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran, yang 

berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi, 

membujuk, dan mengingatkan 

pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang di tawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. 

(Hurriyati, 2010) 

1) Periklanan 

(Advertaising) 

2) Penjualan 

perseorangan 

(personal selling) 

3) Promosi penjualan 

(sales promotion) 

(Kotler dan 

Armstrong,2012:432) 

 

 

Likert 

3 Pelayanan (X3) Pelayanan adalah sebuah 

system yang terdiri atas dua 

komponen utama, yakni service 

operations yang kerap kali tidak 

tampak atau tidak diketahui 

keberadaannya oleh pelanggan 

(back office atau backstage) dan 

service delivery yang biasanya 

tampak (visible) atau diketahui 

pelanggan (sering disebut pula 

front office atau frontstage). 

( Fandy Tjiptono, 2012) 

1) Berwujud 

(Tangible) 

2) Empati (Empathy) 

3) Cepat tanggap 

(Responsiveness) 

4) Kehandalan 

(Reliability) 

5) Kepastian/ Jaminan 

(Assurance) 

(Tjiptono, 2011:59) 
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4 Fasilitas atau 

sarana pendukung 

 (X4) 

Fasilitas wisata secara 

kuantitatif menunjuk pada 

jumlah fasilitas wisata yang 

harus disediakan, dan secara 
kualitatif

 menunjukkan pada mutu 

pelayanan yang diberikan dan 

tercermin pada kepuasan 

wisatawan. (Suwantoro, 2004) 

1) Kelengkapan 

2) Kebersihan  

3) Kerapian 

(Tjiptono, 2014:158) 

Likert 

5 Keputusan 

Kunjungan 

Wisatawan 

Keputusan pembelian adalah 

tahap proses keputusan dimana 

konsumen secara aktual 

melakukan pembelian produk. 

Konsumen sebagai pelaku 

utama dalam proses pembelian 

selalu menjadi perhatian selalu 

menjadi perhatian produsen. 

(Kotler dan Amstrong, 2011) 

1) Pengenalan 

kebutuhan 

2) Pencarian informasi 

3) Evaluasi alternatif 

4) Pembelian  

5) Perilaku pasca 

pembelian 

(Kotler dan Keller, 

2012:184) 

Likert 

 

 


