
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh 

devisa dari penghasilan non migas. Peranan pariwisata dalam pembangunan nasional, 

di samping sebagai sumber perolehan devisa juga banyak memberikan sumbangan 

terhadap sumbangan-sumbangan yang lainnya. Diantaranya menciptakan dan 

memperluas lapangan usaha, meningkatakan pendapatan masyarakat dan pemerintah, 

mendorong pelestarian lingkungan.  

 Kota Gresik merupakan kota yang memiliki banyak potensi pariwisata, di 

antaranya yaitu objek wisata religi, maupun objek wisata alam. Namun untuk 

mengembangkan dan mempromosikan potensi-potensi tersebut perlu diperluas 

kembali. Maka dari itu tahun 2013 ini perlu adanya analisis pengaruh periklanan 

terhadap keputusan wisatawan berlibur di Pantai Delegan Kabupaten Gresik yang 

diharapkan dapat digunakan sebagai dasar Pemerintah Gresik dalam pengembangan 

Pantai Delegan. Sehingga mampu menjadi objek wisata yang dapat memberikan 

pelayanan rekreasi dan hiburan bagi seluruh wisatawan dengan sarana pokok rekreasi 

yang berkaitan dengan air. Objek wisata Pantai Delegan ini sudah berdiri sejak tahun 

1947 yang diresmikan oleh Pemerintah Gresik dan Pemerintah Kota Gresik. 

 Pantai Delegan adalah satu-satunya pantai yang ada di Kota Gresik. Adanya 

objek wisata Pantai Delegan ini sekaligus menjawab tantangan masuknya Kabupaten 



Gresik sebagai bagian dari Surabaya Metropolitan Area (SMA) yang dituntut mampu 

bersaing secara kompetitif dengan Kabupaten atau Kota lain agar mampu 

meningkatkan peluang investasi dan inovasi. Untuk itu harus mendapatkan perhatian 

penuh dari pemerintah dalam hal mempromosikan objek wisata Pantai Delegan. 

Tetapi pada kenyataanya pemerintah tidak ikut langsung dalam pengelolaan dan 

mempromosikan, karena wisata ini dikelola oleh pemerintah desa setempat. 

Iklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang kerap 

digunakan dalam aktivitas ekonomi dalam upaya mengenalkan produk atau jasa 

kepada konsumen. Situasi pasar yang kompetitif menjadikan tidak ada suatu bisnis 

yang mampu bertahan lama tanpa didukung oleh bauran komunikasi pemasaran 

semisal iklan yang efektif dan efisien. Iklan sebagai salah satu sarana pemasaran 

produk barang atau jasa harus mampu tampil menarik dan persuasif (Jefkins, 

1997:15). 

Iklan yang berarti pesan yang menawarkan suatu produk atau jasa yang 

ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media (Kasali, 1995:9). Iklan merupakan 

sarana komunikasi terhadap produk yang disampaikan melalui berbagai media 

dengan biaya pemrakarsa agar masyarakat tertarik untuk menyetujui dan mengikuti 

(Pujianto, 2001:3-4). Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa 

agar dapat menarik minat khalayak, orisinal, serta memiliki karakteristik tertentu 

sehingga para konsumen secara suka rela terdorong untuk melakukan suatu tindakan 

sesuai dengan yang diinginkan pengiklan (Jefkins, 1997:18). 



 Dengan melihat fenomena ini dan agar wisata ini bisa meluas, maka pengelola 

melakukan promosi yaitu dengan melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, 

dan media lini bawah. Dalam media cetak pengelola membuat majalah tersendiri 

mengenai obyek wisata Pantai Delegan beserta profilnya pada tahun 2006. Sedangkan 

dalam brosur pengelola menginformasikan tentang berbagai wahana yang terdapat 

pada Pantai Delegan, serta menampilkan berbagai foto-foto yang dibuat pada tahun 

2000. Untuk media elektronik pengelola menginformasikan atau mengiklankan 

diberbagai stasiun televisi lokal dan interlokal. Agar mudah untuk proses 

mempromosikan pantai ini dan lebih dikenal secara luas, pengelola menggunakan 

media ini sudah sejak awal berdirinya objek wisata ini yaitu pada tahun 1947 yang 

disiarkan di TVRI. Pengiklanan dengan media luar ruangan juga dilakukan pengelola 

dengan membuat baleho yang ditempatkan di jalan ke arah Kota Gresik dan jalan 

masuk Desa Delegan. Untuk media lini bawah pengelola membuat kalender, dimana 

kalender ini adalah salah satu media promosi untuk menginformasikan suatu produk 

atau jasa.  

Dengan adanya media-media untuk periklanan diharapakan dapat membantu 

dalam mengembangkan objek wisata Pantai Delegan sehingga akan lebih dikenal 

oleh masyarakat secara meluas dari lokal maupun luar kota. Berikut ini adalah tabel 

data pengunjung wisatawan di Pantai Delegan: 

 
 
 

 



Tabel 1.1 
Jumlah Pengunjung Wisatawan Pantai Delegan 

 2008-2012 
Tahun Wisatawan 
2008 316.934 
2009 329.437 
2010 355.984 
2011 422.558 
2012 441.021 

Sumber : Database Pantai Delegan 

 Pada Tabel tersebut dapat dilihat, jumlah kunjungan wisatawan pantai 

Delegan tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisatawan 

tertinggi pada tahun 2011, hal ini dimungkinkan karena pengelola membuat iklan 

dengan berbagai media yang ada sehingga mampu memberikan informasi secara jelas 

tentang objek wisata Pantai Delegan dan menarik sekaligus  meyakinkan konsumen 

untuk segera melakukan pengambilan keputusan dan berakhir pada pembelian yaitu 

berkunjung ke Pantai Delegan (Personal Comunition, 2012). 

 Dalam strategi pemasaran modern adanya iklan sudah menjadi tuntutan yang 

tidak bisa dihindari demi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan agar dapat 

perhatian dalam kehidupan masyarakat. Periklanan mempunyai posisi yang strategis 

dan mampu menjangkau konsumen secara luas juga memerlukan biaya yang cukup 

besar. Fungsi dari kegiatan periklanan sendiri adalah mencari dan mendapatkan 

perhatian dari calon pembeli, karena perhatian dan calon pembeli merupakan titik 

awal proses pengambilan keputusan pembelian. Untuk menciptakan dan 



menimbulkan interest pada diri calon pembeli, serta mengembangkan rasa ingin dari 

calon pembeli untuk memiliki barang atau jasa yang ditawarkan. 

 Perkembangan usaha pariwisata sekarang ini cukup meningkat, khususnya di 

daerah Jawa Timur. Sebagian besar pengelola pariwisata menggunakan periklanan 

sebagai alat untuk mempromosikan secara efektif khususnya di Pantai Delegan 

sehingga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Faktanya disepanjang 

tahun 2012 data pengunjung mengalami peningkatan yang pesat, ini, diduga 

dikarenakan adanya promosi melalui periklanan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

setempat atau pengelola pariwisata. Untuk mendapatkan respon yang selalu positif 

mengenai suatu objek wisata, pengelola harus memperhatikan pengaruh-pengaruh apa 

saja yang menimbulkan seseorang untuk melakukan keputusan pembelian dari wisata 

tersebut. 

 Pada saat ini pengelola sudah melakukan berbagai promosi yang bisa 

dikatakan sangat efektif sehingga objek wisata ini sudah berkembang dan sudah 

banyak dikenal oleh masyarakat lokal dan luar kota. Tidak mudah memang untuk 

melakukan suatu promosi mengenai objek wisata, apalagi di daerah Jawa Timur pasti 

banyak sekali kendala-kendala yang terjadi karena banyak tempat wisata lain yang 

menarik dan difasilitasi wisata air. Dengan optimis dan perjuangan yang sangat besar, 

pengelola wisata Pantai Delegan mampu masuk keenam besar dalam perlombaan 

wisata alam yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur. Dengan masuknya keenam 

besar, secara tidak langsung konsumen mempunyai keinginan dan memutuskan untuk 

berwisata di Pantai Delegan. Karena itu keputusan konsumen merupakan semua 



peoses yang dilalui konsumen dalam mengenali, mencari solusi, mengevaluasi 

alternatif, dan memilih diantara pilihan-pilihan pembelian merek. 

 Dengan melihat fenomena inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ PENGARUH PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN 

KONSUMEN BERWISATA DI PANTAI DELEGAN KABUPATEN GRESIK 

JAWA TIMUR” 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas 

masalah yang dihadapi sehingga mempermudah pemecahannya. Berdasarkan latar 

belakang masalah, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah periklanan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan konsumen 

berwisata di Pantai Delegan? 

2. Variabel bebas manakah yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen 

berwisata di Pantai Delegan? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan terfokus 

pada tujuan yang diteliti, yaitu dibatasi pada jenis periklanannya yaitu media cetak 

dan elektronik, (Morissan, 2010). 

 

 

 



D. Tujuan dan Kegunaan Penilitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen berwisata di Pantai Delegan. 

2. Untuk mengetahui variabel bebas manakah yang berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen berwisata di Pantai Delegan. 

Kegunaan Penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya mengenai 

pengaruh periklanan terhadap keputusan konsumen. 

2. Bagi Instansi Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai acuan dalam membuat 

periklanan oleh instansi-instansi terkait, khususnya di pantai Delegan Kecamatan 

Panceng Kabupaten Gresik. 

 

 

 

 


