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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti. Selain itu, juga akan membantu peneliti dalam 

menentukan variabel-variabel yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan bagi peneliti dalam penelitian ini adalah jurnal penelitian dari 

Ainul Fikri (2008), dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Peneliti Terdahulu dengan Sekarang 

Judul Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

Penelitian 

terdahulu: 

Analisis Faktor-
Faktor Yang 

Dipertimbangkan 

Wisatawan 

Berkunjung Ke 
Tempat Wisata 

Bahari Lamongan 

(WBL). 

Bauran pemasaran (produk, 

harga, distribusi/lokasi, 

promosi), pribadi, sosial, 
dan bukti fisik (tangible). 

Menggunakan 

Analisis faktor 

Faktor pribadi dan 

sosial memiliki 

eigenvalue 3.837 
dan nilai varience 

17.441 terbesar dari 

faktor lainnya. Hal 

ini berarti faktor 
Pribadi dan Sosial 

merupakan faktor 

yang paling 
dominan 

dipertimbangkan 

wisatawan 
berkunjung ke 

tempat Wisata 

Bahari Lamongan 

(WBL). 

Penelitian 

Sekarang: 

Analisis Variabel 
Yang 

Dipertimbangkan 

Wisatawan 

Berkunjung Pada 
Tempat Wisata 

Pantai Pasir Putih 

Situbondo. 

Bauran Pemasaran Jasa 

(marketing mix-7p); 
Produk, Price, Promotion, 

Place, People, Proses, 

Dan Physical Evidence 

Menggunakan 

Analisis faktor 
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Keunggulan penelitian ini adalah peneliti ingin menjadikan hasil dari 

penelitiannya sebagai bahan evaluasi guna menyempurnakan segala fasilitas 

untuk membantu pemerintah khususnya dinas pengelola wisata dalam 

melakukan pembenahan pada tempat wisata Pantai Pasir Putih Situbondo agar 

dapat menarik lebih banyak wisatawan berkunjung. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian dan Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler (2000:428) Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja 

yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak 

berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya 

bisa dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk. 

Menurut Payne dalam Hurriyati (2005:27) Pemasaran Jasa merupakan 

suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi, dan memenuhi 

kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara khusus dengan menyalurkan 

sumber-sumber organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

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, 2006:18). 

1) Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa bebeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau 

benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, 
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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. 

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 
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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). 

Tjiptono, (2006:26), dalam bukunya yang berjudul “Pemasaran Jasa”, jasa 

dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuh kriteria yaitu: 

1) Segmen Pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang yang 

ditujukan pada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan 

pendidikan) dan jasa bagi konsumen organisaional (misalnya biro 

periklanan, jasa akuntansi dan perpajakan, dan jasa konsultasi 

manajemen). 

2) Tingkat Keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam. 

a. Rented-goods services. Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan 

menggunakan produk tertentu berdasarkan tarif yang disepakati selama 

jangka waktu tertentu. Contohnya penyewaan mobil, videogames, 

villa, dan apartemen. 

b. Owned-goods services. Pada tipe ini, produk-produk yang dimiliki 

konsumen direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan unjuk kerjanya, 

atau dipelihara/dirawat oleh perusahaan jasa. Contohnya jasa reparasi 
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(arloji, mobil, sepeda motor, komputer, dan lain-lain), pencucian 

mobil, perawatan rumput padang golf, perawatan taman, pencucian 

pakaian (laundry & dry cleaning), dan sebagainya. 

c. Non-goods services. Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa 

personal bersifat intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan 

pada pelanggan. Contoh penyedia jasa tipe ini antara lain supir, dosen, 

tutor, baby-sitter, pemandu wisata, penerjemah lisan, ahli kecantikan, 

pelatih renang, dan lain-lain. 

3) Keterampilan Penyedia Jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe pokok 

jasa. Pertama, professional services (seperti konsultasi manajemen, 

konsultasi hukum, konsultasi perpajakan, konsultasi sistem informasi, 

pelayanan dan perawatan kesehatan, dan jasa arsitektur). Kedua, non-

professional services (seperti jasa sopir taksi, tukang parkir, pengantar 

surat, dan penjaga malam). 

4) Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat diklasifikasikan menjadi 

commercial services atau profit services (misalnya penerbangan, bank, 

penyewaan mobil, bioskop, dan hotel) dan non-profit services (seperti 

sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan, panti wreda, perpustakaan 

umum, dan museum). 
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5) Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated sirvices (misalnya 

jasa pialang, angkutan umum, dan perbankan) dan non-regulated sirvices 

(seperti jasa makelar, katering, kos dan asrama, serta pengecatan rumah). 

6) Tingkat Intensitas Karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikelompokkan mejadi dua macam: equipment-based services 

(seperti cuci mobil otomatis, jasa sambungan terlpon jarak jauh, mesin 

ATM, Internet banking, vending machines, dan binatu) dan people-based 

services (seperti pelatih sepak bola, satpam, akuntan, konsultan hukum, 

dan konsultan manajemen). 

7) Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

high-contact services (seperti universitas, bank, dokter, penata rambut, 

juru rias, dan pegadaian) dan low-contact services (misalnya bioskop, dan 

jasa layanan pos). 

 

2. Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian Jasa 

Proses Keputusan Pembelian Konsumen diawali ketika seseorang 

mendapatkan stimulus (pikiran, tindakan, motivasi) yang mendorong dirinya 

untuk mempertimbangkan barang atau jasa tertentu. Gambar berikut 

merupakan tahapan konsumen ketika akan melakukan pembelian. 
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Gambar 2.1 

Model Proses Keputusan Pembelian Konsumen Jasa 

 

      

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tjiptono, Pemasaran Jasa, (2006:43) 

Dalam gambar diatas, proses keputusan pembelian konsumen bisa 

diklasifikasikan secara garis besar ke dalam tiga tahap utama, yaitu 

prapembelian, konsumsi, dan evaluasi purnabeli. 

Tahap prapembelian mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi 

sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa. Tahap ini 

meliputi tiga proses, yaitu identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, dan 

evaluasi alternatif. Tahap konsumsi merupakan tahap proses keputusan 

konsumen, dimana konsumen membeli dan menggunakan produk atau jasa. 

Sedangkan tahap evaluasi purnabeli merupakan tahap proses pembuatan 

keputusan konsumen sewaktu konsumen menentukan apakah ia telah 

membuat keputusan pembelian yang tepat. 
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3. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Sutisna (2004:4) menyatakan bahwa terdapat dua alasan mengapa 

perilaku konsumen perlu dipelajari, yaitu: 

a. Memahami konsumen akan menentukan pemasar pada kebijakan 

pemasaran yang tepat dan efisien. 

b. Perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih 

banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan 

penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak 

dikonsumsi oleh konsumen. 

Menurut Hawkins, Best & Coney dalam Tjiptono (2006:40) Perilaku 

Konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau organisasi dan 

proses-proses yang dilakukan dalam memilih, menentukan, mendapatkan, 

menggunakan, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, pengalaman, atau 

ide untuk memuaskan kebutuhan, serta dampak proses-proses tersebut 

terhadap konsumen dan masyarakat. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2006:41) dalam bukunya yang berjudul 

Pemasaran Jasa, perilaku pelanggan terdiri atas: 

a. Aktivitas mental, seperti menilai kesesuaian merek produk, menilai 

kualitas produk berdasarkan infomasi yang diperoleh dari iklan dan 

mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi produk/jasa. 

b. Aktivitas fisik, meliputi mengunjungi toko, membaca panduan konsumen 

atau katalog, bertinteraksi dengan wiraniaga, dan memesan produk. 
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4. Model Perilaku Konsumen 

Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran 

konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar dan keputusan 

pembelian akhir. Empat proses psikologis kunci yaitu; motivasi, persepsi, 

pembelajaran, dan memori mempengaruhi respons konsumen secara 

fundamental. 

Gambar 2.2 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, (Edisi 13:178) 
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a. Rangsangan Pemasaran 

1. Product (Produk) 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2006:89) mendefinisikan produk 

sebagai “segala sesuatu yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan”. 

Sementara itu, produk jasa pada dasarnya tidak merupakan produk 

dalam bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat 

yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah 

(seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau 

pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. 

a) Jenis Pemasaran Produk Jasa 

Kotler dalam Tjiptono (2006:89) mendefinisikan adanya keragaman 

dalam penawaran produk. Menurutnya ada lima macam kategori 

penawaran produk sebagai berikut: 

1) Produk fisik murni 

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik, misalnya pasta 

gigi, sabun mandi, bumbu masak, dan sabun cuci, tanpa ada jasa atau 

pelayanan yang melengkapinya. 

2) Produk fisik dengan jasa pendukung 

Kategori ini berupa produk fisik yang disertai dengan satu atau 

beberapa jasa pelengkap untuk meningkatkan daya tarik produk bagi 

para konsumen. 

3) Hybrid 

Dalam kategori ini, komponen jasa dan barang sama besar porsinya. 
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4) Jasa utama yang dilengkapi dengan barang dan jasa minor 

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa 

tambahan (pelengkap) dan atau barang-barang pendukung. Sebagai 

contoh, sekalipun penawaran utama perusahaan penerbangan adalah 

jasa transportasi, produk fisik tetap kebutuhan (misalnya pesawat, 

makanan dan minuman, serta bahan bacaan selama penerbangan). 

5) Jasa murni 

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa. Misalnya, fisioterapi, 

konsultasi psikologi, jasa tukang pijat, dan lain-lain. 

 

b) Level Jasa Inti dan Sekunder 

Penawaran jasa terdiri dari dua komponen utama, yaitu jasa inti dan 

jasa sekunder. Jasa inti (substantive service atau service concept), 

merupakan fungsi esensial dari suatu jasa. Sedangkan level jasa sekunder 

dapat dianalisis dari sejumlah elemen, Tjiptono, (2006:94) yaitu: 

1) Fitur (features) 

Dalam produk fisik, fitur merupakan komponen-komponen spesifik 

produk yang dapat ditambahkan atau dikurangi tanpa mengubah 

karakteristik esensial produk bersangkutan. Penawaran jasa juga dapat 

dianalisis dalam fitur yang berbeda. Perpaduan antara unsur-unsur 

berwujud dan tak berwujud dalam produk jasa bisa menghasilkan 

berbagai variasi bentuk jasa. 
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2) Styling 

Styling berarti memberikan penampilan unik pada produk. Styling pada 

jasa tidak hanya mencakup unsur-unsur berwujud, tetapi termasuk pula 

unsur tak berwujud. Dalam kaitannya dengan karakteristik 

inseparability, relasi, dan iteraksi antara pelanggan dan penyedia jasa 

sangat penting dalam menentukan kesuksesan pemasaran jasa. 

3) Kemasan 

Unsur berwujud dalam jasa bisa dikemas seperti halnya produk fisik. 

Kemasan yang baik bisa memudahkan konsumsi jasa. Misalnya, desain 

wadah bisa mempermudah penanganan makanan take-away (yang 

dibungkus dan  dibawa pulang) dan juga menyampaikan 

informasi/pesan yang membedakan penyedia jasanya dari para pesaing. 

4) Merek 

Pada penawaran jasa cenderung lebih terbatas dalam hal penggunaan 

merek sebagai basis utama diferensiasi produk. Yang banyak dijumpai 

adalah proses pemberian merek (branding) yang lebih berfokus pada 

citra korporasi penyedia jasa. Dengan demikian, diferensiasi restoran 

siap santap, konsultasi manajemen, dan akuntan publik biasanya lebih 

didasarkan pada nama perusahaan dan reputasinya daripada atas dasar 

jasa spesifik yang mereka tawarkan. 

5) Bukti Fisik (tangibles) 

Bagi para produsen barang cenderung memasukan jasa/layanan 

tambahan dalam augmented product mereka, maka sebaliknya tidak 
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sedikit pemasar jasa yang justru mendiferensiasikan jasanya dari para 

pesaing dengan jalan menambahkan karakteristik fisik. Seperti desain 

brosur, seragam karyawan, dan outlet jasa yang eksklusif dan unik. 

6) Penyampaian Jasa 

Seperti halnya pada pemasaran barang, faktor pengiriman atau 

penyampaian produk juga merupakan diferensiator penting dalam jasa. 

Dalam konteks jasa, konsep aksesibilitas dipandang lebih tepat 

daripada konsep distribusi/pengiriman yang biasa dijumpai dalam 

pemasaran barang. Sejumah sumber daya mempengaruhi aksebilitas 

ini, diantaranya sumber daya manusia (terutama personel kontak yang 

berhubungan langsung dengan pelanggan), mesin, bangunan dan 

infrastruktur fisik dan lainnya, serta layanan pelengkap. Sumber daya 

ini dapat dikelola oleh organisasi jasa untuk meningkatkan aksebilitas 

jasanya bagi para pelanggan. Jasanya itu sendiri mungkin bersifat 

abstrak, namun sumber daya tersebut merealisasikan penyampaian 

jasanya menjadi sesuatu yang nyata. 

7) Proses 

Selain hasil akhir, proses produksi/operasi juga merupakan faktor kritis 

dalam sebagian besar jasa. Terlebih lagi bila konsumen berperan 

sebagai co-producers dalam proses produksi jasa bersangkutan. Oleh 

karena itu, desain juga harus benar-benar memperhitungkan aspek 

proses dan cara interaksi karyawan jasa dengan pelanggan selama 

proses tersebut. 
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8) Sumber Daya Manusia 

Tidak pelak lagi bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam 

proses penyampaian jasa sangat penting perananya dalam menentukan 

jasa yang dihasilkan dan dalam menentukan persepsi pelanggan 

terhadap jasa bersangkutan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia 

menjadi unsur penting dalam penawaran jasa. Konsekuensinya, pihak 

manajemen harus menetapkan secara jelas ekspektasi terhadap peranan 

setiap karyawan dan mendukungnya dengan pelatihan bila diperlukan. 

9) Kualitas 

Tingkat kualitas jasa merupakan aspek krusial dalam penawaran jasa 

total. Kualitas merupakan salah satu faktor penting yang digunakan 

pelanggan untuk mengevaluasi jasa suatu organisasi dibandingkan 

penawaran dari organisasi lainnya. Dalam praktik, konsumen mungkin 

saja mengutamakan penilaian terhadap kualitas penyedia jasa daripada 

kualitas penawaran jasa tertentu. 

Dalam pemasaran jasa, kualitas adalah tingkat persepsi terhadap 

kinerja suatu jasa. Oleh sebab itu, pengukuran kualitas jasa jauh lebih 

kompleks dan sukar daripada kualitas barang. Bukan hanya 

pengukuran parameter kualitas jasa saja yang sulit, identifikasi faktor 

kualitas yang dipandang penting oleh pelanggan juga tidak kalah 

sukarnya. Suatu jasa yang oleh produsennya dipandang memiliki 

tingkat technical quality yang tinggi, bisa saja dipersepsikan sangat 

berbeda oleh konsumen yang memiliki seperangkat kriteria evaluasi 
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kualitas yang berbeda. Dalam hal ini, persepsi pelanggan tentu saja 

akan lebih berpengaruh daripada persepsi dan keyakinan penyedia jasa. 

 

2. Price (Harga) 

Definisi harga menurut  Swasta dan Handoko (2000:241) adalah 

“Jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanan”. 

Menurut Lamb, Hair, McDaniel (2001:268) Harga merupakan sesutau 

yang diserahkan dalam pertukana untuk mendapatkan suatu barang atau 

jasa. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2003:432) keputusan-keputusan 

penetapan harga oleh perusahaan dipengaruhi baik oleh faktor-faktor 

internal maupun lingkungan eksternal perusahaan. Faktor-faktor tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.3 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kotler dan Armstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, (2003:434) 
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Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam menentukan nilai 

kepada konsumen dan mempengaruhi image produk serta keputusan 

untuk membeli. Dalam metode penentuan harga harus dimulai dengan 

pertimbangan atas tujuan penentuan harga itu sendiri. 

Adapun tujuan-tujuan tersebut menurut Payne dalam (Lupiyoadi, 

2001:88) antara lain: 

a. Survival 

Merupakan usaha untuk tidak melaksanakan tindakan-tindakan untuk 

meningkatkan profit ketika perusahaan sedang dalam kondisi pasar 

yang tidak menguntungkan. 

b. Profit Maximization 

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimumkan profit dalam 

periode tertentu. 

c. Sales Maximization 

Penentuan harga bertujuan untuk membangun pasar (market share) 

dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan. 

d. Prestige 

Tujuan penentuan harga disini adalah untuk memposisikan jasa 

perusahaan tersebut sebagai jasa yang ekslusif. 

e. ROI 

Tujuan penentuan harga didasarkan atas penentuan return on 

investment (ROI) yang diinginkan. 
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Karena harga dapat secara langsung berkaitan dengan tiap-tiap macam 

strategi pemasaran maka sasaran penetapan harga perlu secara jelas 

menggambarkan strategi pemasaran yang dipilih untuk mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli suatu produk, pemasar dapat 

memodifikasi harga dengan lima cara (Kotler dan Armstrong, 2001:485): 

a. Diskon Tunai yaitu pengurangan harga untuk pembeli yang 

membayar tagihan tepat waktu. 

b. Diskon Kuantitas yaitu pengurangan harga untuk pembeli yang 

membeli dalam jumlah besar. 

c. Diskon Fingsional yaitu memberi potongan harga khusus pada 

anggota saluran. Diskon fungsional dapat berbeda-beda pada anggota 

yang berbeda-beda juga. 

d. Diskon Musiman yaitu pengurangan untuk pembeli yang membeli 

produk diluar musiman. 

e. Potongan Harga yaitu pengurangan harga dari daftar harga jenis 

lainnya. 

 

3. Promotion (Promosi) 

Promosi merupakan salah satu unsur penting dalam pemasaran atau 

dengan kata lain suatu produk betapapun bermanfaatnya akan tetapi jika 

tidak dikenal oleh konsumen maka produk tersebut tidak akan diketahui 

kemanfaatannya dan mungkin tidak dibeli oleh konsumen. Usaha Promosi 

yang dilakukan dari penjual kepada pembeli atau pihak lain dilakukan 
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untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Usaha Promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada 

individu atau organisasi sehingga dapat mencapai seluruh segmen sasaran 

tentang tersedianya suatu barang untuk melakukan pembelian, apabila 

proses pemberitahuan (promosi) dilakukan dengan sempurna (tepat 

sasaran) maka secara tidak langsung akan memberi pengaruh berarti 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Menurut Alma (2005:179) Promosi adalah sejenis komunikasi yang 

memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang 

dan jasa, dengan demikian tujuan dari kegiatan promosi adalah 

memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon 

konsumen. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa promosi merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengenalkan hasil 

produksi agar dapat diterima oleh pasar. Promosi merupakan salah satu 

variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produknya. Kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, 

melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam 

kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya. 
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4. Place (Tempat/Lokasi Pelayanan) 

Menurut Hurriyati (2005:55) “Untuk produk industri manufaktur 

place diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produk 

industri jasa, place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa”. 

Saluran distribusi digambarkan oleh jumlah tingkat saluran yang 

terlibat. Tingkat saluran menurut Kotler dan Amstrong dalam Hendra 

(2001:17) adalah: “Merupakan setiap lapisan perantara pemasaran yang 

melaksanakan semacam tugas dalam membawa produk dan kepemilikan 

lebih dekat kepada pembeli akhir”. 

Tingkat saluran menurut Kotler dan Amstrong dalam Hendra (2001:17) 

dua macam tingkat saluran yaitu: 

a) Saluran pemasaran langsung 

Yakni tidak mempunyai perantara. Saluran ini terdiri dari perusahaan 

yang menjual langsung kepada konsumen. 

b) Saluran pemasaran tidak langsung 

Yakni terdiri dari satu tingkat perantara. Saluran ini terdiri dari 

perusahaan yang menjual melalui perantara kepada konsumen. 

Distribusi berkaitan dengan kemudahan memperoleh produk di pasar 

dan tersedia saat konsumen mencarinya. Distribusi memperlihatkan 

berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjadikan produk 

atau jasa diperoleh dan tersedia bagi konsumen sasaran. 

Menurut Mill dan Morrison dalam Yoeti (2005:160) merumuskan 

distribusi produk industri pariwisata sebagai suatu struktur operasi, 
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sebagai suatu sistem keterkaitan berbagai kombinasi organisasi melalui 

produsen penghasil produk industri pariwisata menjelaskan dan memberi 

kepastian tentang perencanaan perjalanan kepada calon wisatawan.  

Distribusi dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung-

kepada konsumen (bila melalui perantara yang ditunjuk sebagai agen). 

Yoeti (2005:166) bila kita hendak menentukan suatu kebijaksanaan 

memilih saluran distribusi, faktor-faktor yang banyak menentukan di 

antaranya adalah:  

1. Tempat atau lokasi, tempat dimana penjualan produk dilakukan. 

2. Biaya distribusi yang dikeluarkan untuk beroperasi. 

3. Efektif atau tidak penjualan dilakukan di kota atau tempat tersebut. 

4. Kesan atau kualitas produk yang ditawarkan. 

Menurut Lupiyoadi (2001:61-62) mendefinisikan lokasi adalah tempat 

dimana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Ada tiga jenis 

interaksi yang mepengaruhi lokasi, yaitu: 

a. Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan) apabila keadaan 

seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya 

memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, 

dengan kata lain tempat yang strategis. 

b. Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini tidak terlalu 

penting tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian harus 

tetap berkualitas. 
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c. Pemberi jasa (produk) dan konsumen tidak bertemu secara langsung, 

berarti service provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana 

tertentu seperti telepon, komputer atau surat. Dalam hal ini lokasi 

menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua belah 

pihak dapat terlakasana. 

 

5. People (Personal) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasaan yang ditawarkan 

untuk dijual, maka faktor orang (people) merupakan salah satu kunci 

penting keberhasilan perusahaan jasa yang mana akan langsung 

memberikan kesan pada konsumen atau dapat dikatakan bahwa orang 

(people) ini merupakan ujung tombak pelayanan atau penyampaian jasa. 

Orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan sebagian 

penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli, Basu 

(2005). Yang termasuk dalam elemen people ini adalah personel 

perusahaan, konsumen dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. 

Pentingnya orang (people) dalam pemasaran jasa terkait erat dengan 

internal marketing, yaitu interaksi atau hubungan antara karyawan dan 

departemen dalam suatu perusahaan yang dalan hal ini dapat diposisikan 

internal customers dan internal supplier. 

Ada empat kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk melihat 

hubungan pengaruh orang (people) terhadap pelanggan: 



31 

 

1. Contractors, dalam hal ini orang (people) berinteraksi langsung 

dengan frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi 

keputusan pelanggan dalam melakukan keputusan pembelian.  

2. Modifier, dalam hal ini orang (people) berinteraksi langsung dengan 

pelanggan namun tidak secara langsung mempengaruhi keputusan 

pelanggan dalam melakukan pembelian. 

3. Influencers, dalam hal ini orang (people) tidak dapat berinteraksi 

secara langsung dengan pelanggan, namun ia dapat mempengaruhi 

keputusan pelanggan dalam melakukan pembelian. 

4. Isolated, dalam hal ini orang (people) tidak dapat berinteraksi secara 

langsung dengan pelanggan dan juga tidak dapat mempengaruhi 

keputusan pelanggan dalam melakukan pembelian, namun orang 

(people) ini ikut menentukan keseluruhan kualitas jasa yang 

ditawarkan, misalnya: orang (people) tersebut bertugas dibagian 

administrasi, personalia atau didata processing 

 

6. Physical Evidence (Bukti Fisik) 

“Physical evidence (bukti fisik) ini merupakan suatu hal yang secara 

turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan 

menggunakan produk jasa yang di tawarkan.” 

Unsur-unsur yang termasuk didalam saran fisik antara lain lingkungan 

fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna 
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dan barang-barang lainya yang disatukan dengan service yang di berikan 

seperti tiket, sampul, label, dan lain sebaginya. 

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial 

tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Ini 

menyebabkan resiko yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan 

pembelian semakin besar. Oleh sebab itu salah satu unsur penting dalam 

bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat resiko tersebut 

dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa. Bukti fisik ini 

bisa dalam berbagai bentuk, misalnya brosur paket liburan yang atraktif 

dan memuat foto lokasi liburan dan tempat menginap; penampilan staf 

yang rapi dan sopan, seragam yang mencerminkan kompetensi mereka, 

dekorasi internal dan eksternal bangunan yang atraktif. 

 

7. Process (Proses) 

Proses pada hakikatnya adalah gabungan semua aktivitas dalam 

penyediaan jasa kepada pelanggan, umumnya terdiri dari: prosedur, 

jadwal, mekanisme, aktivitas yang terkait dengan penyedian jasa. Selain 

itu proses juga merupakan segala aktivitas dengan persiapan, pelaksanaan 

dan evaluasi. 

Proses hubungan internal adalah hubungan antara karyawan dengan 

pimpinan, sedangkan hubungan eksternal adalah hubungan antara 

karyawan dengan pelanggan dan pimpinan dengan pelanggan, dimana 
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semua hubungan ini haruslah harmonis dan semaksimal mungkin sesuai 

dengan harapan masing-masing komponen tersebut. 

Pemasaran internal mengungkapkan bahwa perusahaan harus melatih 

dan memotivasi seluruh karyawannya agar selalu bekerja secara team dan 

berorientasi pada komsumen dalam arti memberikan pelayanan terbaik 

sehingga mampu menjadikan semua orang dalam organisasi untuk 

mempraktekkan pemasaran yang berorintasi pada konsumen. Pemasaran 

internal juga ditunjang dengan pemasaran eksternal yang diwujudkan 

dengan pelaksanaan bauran pemasaran. 

Pemasaran interktif mengacu hubungan antara karyawan dengan 

konsumen yang menggambarkan keahlian karyawan dengan melayani 

konsumen serta evaluasi dari sudut kualitas teknis maupun fungsional dari 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan jasa. 

Pada akhirnya proses mencerminkan bagaimana semua elemen bauran 

pemasaran dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa 

yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian, pemasaran harus 

dilibatkan dalam atau tanggung jawab terhadap pengawassan kualitas 

jasa. 

 

5. Pengertian dan Definisi Umum Kepariwisataan 

Wisata merupakan perjalanan yang dilakukan seorang atau sekelompok 

orang dengan tujuan untuk melihat-lihat berbagai tempat atau suatu kota baik 

di dalam negeri maupun diluar negeri. 
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Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

disebut bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha 

yang terkait di bidang tersebut. 

Ada beberapa pengertian dasar tentang kepariwisataan yang terdapat 

dalam undang-undang ini antara lain: 

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 

e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, 

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. 
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f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 

administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

g. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

i. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

j. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya 

alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

k. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk 

mengembangkan profesionalitas kerja. 

l. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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6. Fungsi dan Tujuan Kepariwisataan 

a. Fungsi kepariwisataan 

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan 

intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta 

meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan 

rakyat. (Pasal 3, UU No.10 tahun 2009). 

b. Tujuan kepariwisataan 

Pasal 4, UU No.10 tahun 2009 menjelaskan bahwa kepariwisataan 

bertujuan untuk: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan 

kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; 

melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan 

kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; 

memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat 

persahabatan antar bangsa. 

 

7. Konsep Kualitas Produk Wisata 

Kualitas merupakan kata kunci dalam industri pariwisata, karena kualitas 

memiliki arti yang sangat penting dalam bisnis jasa. Beberapa wisatawan 

mencari mutu yang tinggi dan mereka rela membayar mahal untuk 

mendapatkan kualitas yang menurutnya memadai. Diungkapkan oleh 

Poerwanto (2004:4) bahwa konsep kualias telah menjadi alat utama mencapai 

sukses organisasi karena saat ini dunia usaha pariwisata dihadapkan pada 

wisatawan yang makin berpengetahuan, demanding dan menghendaki 
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pelayanan prima. Obyek-obyek wisata yang dipilih secara kritis dan selektif 

dan mengutamakan sisi kualitas. 

Diungkapkan Poerwanto dalam Jurnal Ilmu Pariwisata (2004:5) 

menemukan ada tujuh dimensi kualitas produk wisata, yaitu: 

1. Atraksi 

Atraksi yaitu daya tarik obyek. Daya tarik mencakup keunikan tata ruang 

(landscape) dan keindahan. Untuk memperoleh kesenangan dan 

pengalaman dalam melakukan wisata, kualitas atraksi menjadi faktor 

pendorong utama sekalipun pemahaman kualitas produk wisata tidak 

hanya pada atraksi semata, tetapi keragaman atraksi dan fasilitas. 

2. Informasi 

Untuk mengetahui tentang suatu obyek wisata diperlukan informasi 

tentang atraksi, fasilitas, dan aksesbilitas secara rinci dan jelas. Informasi 

yang akurat dan jelas sangat penting bagi pengunjung karena tingkat 

kepuasan diawali dari keakuratan informasi yang diperoleh. 

3. Fasilitas Umum 

Fasilitas yang dimaksud adalah tempat istirahat, jalan setapak, tempat 

makan-minum, toilet, dan sarana pengunjung lainnya. Kualitas fasilitas 

umum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kualitas atraksi wisata. 

4. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM merupakan sumber daya dinamis yang mampu mengelola sumber 

daya lain. Sebagai pengelola utama, SDM dituntut untuk memiliki 

kemampuan yang memadai dalam bidangnya. Penampilan mulai dari cara 
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berpakaian, cara berkomunikasi, perilaku dalam tugas, sampai pada cara 

pelayanan manjadi acuan kesan tentang kualitas SDM. 

5. Pelayanan 

Kualitas pelayanan yaitu bagaimana SDM memfokuskan kegiatan pada 

tujuan-tujuan secara menyeluruh mulai dari penampilan, perilaku, dan 

keramahan yang mengarah pada tujuan akhir yaitu kepuasan pelanggan. 

6. Kebersihan 

Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keindahan suatu destinasi 

wisata. Kebersihan tidak hanya di tempat tersebut tetapi di mana-mana dan 

bukan tugas pengelola semata, tetapi juga tanggung jawab wisatawan yang 

memanfaatkan destinasi wisata tersebut. 

7. Aksesbilitas 

Akses menuju obyek merupakan satu dimensi yang menjadi perhatian 

pengunjung. Kualitas jalan umum maupun khusus serta transportasi 

menjadi bagian dari produk wisata. 
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8. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, dan 

landasan teori yang telah diuraikan diatas maka kerangka pikir penelitian 

dapat ditunjukkan seperti pada gambar 2.4 berikut: 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Faktor 

Faktor 1 

Faktor 2 

dan 

seterusnya 

 

 Keindahan tempat wisata (pantai) 

 Hiburan (acara musik dan lomba perahu nelayan 

tradisional) 

 Kios souvenir (cinderamata) 

 Harga tarif masuk tempat wisata murah 

 Harga tarif fasilitas wisata (sewa perahu) murah 

 Tarif penginapan (hotel) murah 

 Media promosi yang digunakan  (radio, brosur, 

baliho dan panflet) yang efektif 

 Jangkauan promosi yang dilakukan 

 Lokasi wisata yang strategis 

 Lokasi wisata mudah dijangkau 

 Tersedianya lahan parkir yang luas 

 Kecepatan para karyawan dalam mengatasi keluhan 

pelanggan 

 Keramahan karyawan dalam memberikan 

pelayanan 

 Prosedur pembelian tiket yang mudah 

 Kemudahan proses penanganan keluhan yang 

disampaikan 

 Kemudahan dalam menggunakan wahana yang 

ditawarkan 

 Kebersihan toilet di tempat wisata. 

 Keadaan perahu yang baik dan cukup kuat untuk 

dinaiki 

 Tersedianya tempat duduk untuk bersantai 
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9. Hipotesis 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diajukan suatu hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga faktor-faktor yang dipertimbangkan wisatawan berkunjung pada 

tempat wisata pantai Pasir Putih Situbondo adalah product, price, 

promotion, place, people, process dan physical evidence. 

2. Diduga faktor yang dominan dipertimbangkan wisatawan berkunjung pada 

tempat wisata Pantai Pasir Putih Situbondo adalah place (lokasi/saluran 

distribusi). 

 


