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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Hasil dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dan referensi dalam mengkaji penelitian ini yaitu: 

 Liestiandre et al (2015) melakukan penelitian Preferensi Pengunjung 

Terhadap Theme Park di Bali. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

kemiripan antar destinasi wisata dan menganalisis keunggulan dari setiap atribut 

theme park. Pengambilan sampel dilakukan di Bali Zoo dengan metode quota 

sampling sebanyak 100 responden. Teknik analisis menggunakan multivariat yaitu 

Multi Dimensional Scaling (MDS) dan Correspondence Analysis (CA). Hasil 

penelitian diperoleh dari perceptual map bahwa posisi theme park menunjukkan 

keseluruhan tempat memiliki kemiripan sehingga diasumsikan akan menimbulkan 

persaingan yang kompetitif dalam merebut pangsa pasar. Berdasarkan atribut 

masing-masing theme park persepsi pengunjung menunjukkan nilai positif yang 

bervariasi. Perbedaan mendasar dari penelitian ini terletak pada objek penelitian 

berupa wisata kolam pemancingan dan metode analisis data menggunakan 

multivariat yaitu analisis faktor. 

Wiharso dan Sumardi (2011) melakukan penelitian Pengaruh Marketing Mix 

Terhadap Preferensi Konsumen untuk Berbelanja di Kolam Pemancingan Barokah 

Desa Polaman Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen, hubungan antara varibel, serta 

pengaruh marketing mix secara simultan maupun parsial terhadap konsumen untuk 

berbelanja. Metode penelitian bersifat deskriptif, data menggunakan 30 responden, 
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analisis uji data menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi linier berganda. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa preferensi konsumen berkriteria baik, 

secara simultan dari marketing mix sangat nyata, hubungan antar unsur marketing 

mix (produk, harga, tempat dan promosi) sangat kuat, pengaruh secara parsial hanya 

pada promosi berpengaruh nyata terhadap konsumen untuk berbelanja. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum 

marketing mix yang diterapkan oleh pemancingan Barokah sudah cukup menarik 

bagi konsumen untuk berbelanja. Perbedaan mendasar dari penelitian ini yaitu topik 

studi berupa preferensi konsumen terhadap kualitas pelayanan jasa dan metode 

analisis data menggunakan analisis faktor. 

Barus (2008) melakukan penelitian mengenai Analisis Preferensi Calon 

Konsumen Terhadap Atribut Jasa Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus (Studi 

Kasus Program Diploma di Kotamadya Bogor). Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui proses pengambilan keputusan calon konsumen, menganalisis 

preferensi calon konsumen terhadap pelaksanaan yang diinginkan dari atribut jasa 

PSMPK DMIPB, dan merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan dan 

pengembangan PSMPK DMIPB. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 

purposive di IPB (69%), Kesatuan (16%), Pakuan (15%) dengan ukuran sempel 

berjumlah 100 orang dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2008. Uji validitas 

kuesioner dilakukan dengan uji pearson product moment dan uji reliabilitas 

menggunakan teknik alpha cronbach. Teknik analisis menggunakan analisis faktor. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh atribut yang paling berpengaruh yaitu 

Tangible (berwujud) adalah Lokasi kampus strategis (0,661); Reliability 

(keandalan) adalah staf pengajar PSMPK DMIPB memiliki pengalaman handal 
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dalam menciptakan suasana belajar menyenangkan (0,836); Responsiveness 

(kesigapan) adalah staf administrasi terkait dengan cepat dan tanggap dalam 

mengatasi keluhan atau permasalahan yang dialami mahasiswa (0,876); Assurance 

(keyakinan), adalah atribut citra atau image PSMPK DMIPB (0,849); Empathy 

(perhatian) adalah pemberian motivasi dari staf pengajar sewaktu KBM (0,784). 

Perbedaan mendasar dari penelitian ini yaitu objek studi berupa tempat pariwisata 

dan hasil penelitian pada analisis faktor dilanjutkan pada tahap pembentukan faktor 

baru. 

Fitriyana (2009) melakukan penelitian Analisis Proses Pengambilan 

Keputusan dan Preferensi Konsumen Terhadap Objek Wisata Pemancingan 

“Fishing Valley” Bogor. Penelitian tersebut dilaksanakan di Fishing Valley pada 

bulan Januari-Mei 2009. Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui karakteristik 

konsumen, menganalisis proses pengambilan keputusan, dan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen wisata pemancingan Fishing 

Valley. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sebanyak 

100 responden. Uji item kuesioner menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

Teknik analisis menggunakan deskriptif dan analisis faktor. Berdasarkan 

identifikasi diperoleh faktor yang paling dipentingkan pada faktor keandalan 

(reliability) adalah konsep wisata yang sesuai dengan visi dan misi (0,727). Faktor 

kesigapan (responsiveness) adalah kecepatan karyawan melayani konsumen dan 

kemampuan karyawan dalam mengatasi keluhan atau permasalahan yang dialami 

konsumen memiliki nilai kepentingan yang sama (0,738). Faktor jaminan dan 

keyakinan (assurance) adalah keramahan dan kesopanan karyawan dalam melayani 

konsumen (0,734). Faktor berwujud (tangible) adalah kebersihan dan kerapihan 
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lingkungan (0,660) dan faktor perhatian (empathy) adalah keberadaan dan manfaat 

kotak saran (0,771). Perbedaan mendasar dari penelitian ini yaitu hasil akhir 

penelitian pada analisis faktor dilanjutkan ke tahap pembentukan faktor baru. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Preferensi Konsumen 

Kotler (2000) mendefinisikan preferensi konsumen sebagai suatu pilihan 

suka atau tidak suka seseorang terhadap produk (barang dan jasa) yang dikonsumsi. 

Menurut Nicholson (2002) hubungan preferensi secara umum diasumsikan 

memiliki tiga sifat dasar yaitu: 

a. Kelengkapan (completeness) 

Jika A dan B merupakan dua kondisi, maka tiap orang harus dapat 

menspesifikasikan apakah A lebih disukai daripada B, B lebih disukai 

daripada A, atau A dan B sama-sama disukai. Beracuan pada dasar ini tiap 

orang diasumsikan tidak pernah ragu dalam menentukan pilihan, sebab 

mereka tahu mana yang baik dan buruk. Dengan demikian seseorang selalu 

bisa menjatuhkan pilihan di antara dua alternatif. 

b. Transitivitas (transitivity) 

Jika seseorang mengatakan ia lebih menyukai A daripada B, dan lebih 

menyukai B daripada C, maka ia harus lebih menyukai A daripada C. Dengan 

demikian seseorang tidak bisa mengartikulasikan preferensinya yang saling 

bertentangan. 

c. Kontinuitas (continuity) 

Jika seorang mengatakan ia lebih menyukai A daripada B, ini berarti segala 

kondisi di bawah A tersebut disukai daripada kondisi di bawah pilihan B. Hal 
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ini dapat diartikan bahwa penilaian preferensi seseorang saling 

berkesinambungan antara pilihan satu dengan pilihan yang lainnya. 

Preferensi bersifat independen terhadap harga dan pendapatan karena 

penilaian kesukaan seseorang didasarkan pada selera dan tingkat kepuasan sebagai 

hasil dari pemenuhan kebutuhan terhadap produk yang digunakan. Hal ini didukung 

oleh pendapat Nicholson (2002) bahwa pada sejumlah alternatif yang ada, orang 

lebih cenderung memilih sesuatu yang memaksimumkan kepuasannya. Namun 

seseorang cenderung rasional dalam membeli suatu produk yaitu dengan 

memperhitungkan batas kemampuan anggaran dan memilih barang atau jasa yang 

memberikan kepuasan paling tinggi. 

2.2.2 Proses Pengambilan Keputusan 

Istilah umum dalam membuat keputusan adalah penyeleksian tindakan dari 

dua atau lebih pilihan alternatif (Schiffman dan Kanuk, 2004). Ada tiga tahapan 

yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan antara lain: input, proses dan 

output. Tahapan input mempengaruhi rekognisi terhadap kebutuhan produk dan 

terdiri dari dua sumber utama, yaitu usaha pemasaran perusahaan (produk, tempat, 

harga, dan promosi) dan pengaruh sosio-eksternal konsumen (keluarga, teman, 

tetangga, kelas sosial, budaya). Tahapan proses fokus terhadap bagaimana 

konsumen membuat keputusan yang mencakup faktor psikologis (motivasi, 

persepsi, belajar, kepribadian, dan sikap) yang mempengaruhi rekognisi terhadap 

kebutuhan, pencarian alternatif sebelum pembelian, dan evaluasi alternatif. 

Tahapan output merupakan pembelian dan perilaku setelah pembelian (Schiffman 

dan Kanuk, 2004). Menurut Setiadi (2013) keputusan yang diambil oleh seseorang 

dapat disebut sebagai sebuah pemecahan masalah. 
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2.2.3 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Pengukuran kualitas jasa dalam model Servqual didasarkan pada skala multi 

item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta gap di 

antara keduanya dalam dimensi-dimensi kualitas jasa. Parasuraman dalam 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006) menyempurnakan lima dimensi utama dalam 

kualitas jasa yakni sebagai berikut: 

1. Bukti Fisik (Tangibles) 

Bukti fisik (tangibles) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 

serta keadaan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu cara perusahaan 

jasa dalam menyajikan kualitas layanan terhadap pelanggan. 

2. Kehandalan (Reliability) 

Keandalan (reliability) adalah kemampuan perusahaan memberikan 

pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang tercermin dari ketepatan 

waktu, pemberian informasi yang jelas, dan pengetahuan luas terhadap 

kebutuhan pelanggan. 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Daya tanggap (responsiveness) adalah suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada para pelanggan dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Sebuah pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada pelanggan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang 

diberikan oleh perusahaan. 
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4. Jaminan (Assurance) 

Jaminan (assurance) adalah kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan 

rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa 

komponen, antara lain: kredibilitas, keamanan, dan permasalahan yang dapat 

terselesaikan. 

5. Empati (Empathy) 

Empati (empathy) yaitu memberikan sikap tulus dan bersifat individual atau 

pribadi diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginannya. Suatu perusahaan berhasil tumbuh dan berkembang apabila 

dapat mengerti kebutuhan dan keinginan pelanggannya. 

2.2.4 Pemasaran (Marketing) 

Pengertian pemasaran (marketing) menurut Kotler dan Armstrong (2008) 

adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Perusahaan 

memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara menguntungkan. Buchari (2009) 

mengemukakan bahwa pemasaran adalah proses manajemen untuk 

mengidentifikasikan, mengantisipasi, dan memuaskan pelanggan secara 

menguntungkan. Konsep pemasaran mempunyai 3 unsur pokok yang harus 

diperhatikan yaitu:  

1. Orientasi pada konsumen 

Perusahaan harus memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal 

yang perlu diperhatikan dalam penerapan orientasi konsumen yaitu: 

a. Menentukan kelompok pembeli yang akan dilayani. 

b. Memiliki kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualan. 

c. Menentukan produk atau program pemasaran. 
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d. Menentukan dan melaksanakan strategi paling baik seperti 

menitikberatkan pada mutu tinggi, harga murah atau model yang baik. 

2. Integritas marketing  

a. Setiap departemen dalam perusahaan harus mengerti bahwa tindakan 

yang mereka ambil memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan 

dalam memperoleh dan mempertahankan pelanggan. 

b. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan penyesuaian dan koordinasi 

antara produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. 

Perusahaan harus berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dengan cara 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini berarti perusahaan dapat 

memperoleh laba dalam jangka panjang yang sesuai dengan harapan pihak 

perusahaan. 

2.2.5 Definisi dan Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler (2009) bahwa jasa sebagai setiap tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak dapat menghasilkan kepemilikan sesuatu. Nasution 

(2004) memiliki pendapat lain bahwa jasa merupakan semua aktifitas ekonomi 

tidak menghasilkan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, biasa dikonsumsi 

pada saat bersamaan dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah 

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

pemecahan atas masalah konsumen. Menurut Tjiptono (2006) jasa memiliki 4 

karakteristik pokok yang membedakannya dengan barang yaitu: 
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1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, diraba, dirasa atau dicium 

sebelum jasa tersebut dibeli dan dikonsumsi. Berdasarkan hal ini untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan karakteristik tidak 

berwujud, maka konsumen akan memperhatikan tanda-tanda atau bukti 

kualitas jasa tersebut. Konsumen akan menyimpulkan kualitas jasa 

berdasarkan tempat (place), orang (people), peralatan (equipment), bahan 

komunikasi (communication material), simbol, dan harga. 

2. Tidak Dapat Dipisahkan (Inseparatibility) 

Proses memproduksi dan konsumsi jasa terjadi dalam waktu yang bersamaan. 

Berdasarkan hal ini interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen 

merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa dan akan mempengaruhi hasil 

(outcome) jasa tersebut. 

3. Keberagaman (Variability) 

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

siapa, kapan, dimana jasa tersebut dihasilkan serta penerima jasa dan kondisi 

dimana jasa tersebut diberikan. Keberagaman jasa merupakan keunikan yang 

ingin diperlihatkan penyedia jasa sebagai salah satu keunggulan dalam aspek 

pelayanan tertentu. 

4. Tidak Tahan Lama (Perishability) 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan, 

meskipun demikian ada pengecualian dalam karakteristik ini. Berdasarkan 

kasus tertentu jasa dapat disimpan yaitu dalam bentuk pemesanan (reservasi 

tiket pesawat, dan kamar hotel), peningkatan permintaan akan suatu jasa pada 
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saat permintaan sepi (misalnya minivacation weekends di hotel-hotel tertentu) 

dan penundaan jasa (misal : asuransi). 

Jasa secara spesifikasi harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan karena jasa yang dinikmati dan dirasakan langsung oleh pelanggan akan 

segera mendapatkan penilaian sesuai atau tidak dengan harapan dan penilaian 

konsumen (Wiharso dan Sumardi, 2011). Keunggulan suatu produk jasa dapat 

dilihat berdasarkan kualitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

2.2.6 Perikanan 

Perikanan adalah semua kegiatan berhubungan dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, 

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu 

sistem bisnis perikanan (UU RI No. 45, 2009). Kegiatan perikanan sebagian besar 

dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat. Namun tidak 

menutup kemungkinan adanya pengembangan konsep pariwisata perikanan seperti 

pemancingan sebagai tempat hiburan atau rekreasi. 

2.2.7 Kegiatan Memancing dan Wisata Kolam Pemancingan 

Memancing merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan dengan berbagai 

alat tertentu yang betujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan (mata pencaharian) 

ataupun sekedar sebagai hiburan (Nasution, 2009). Awal mula memancing memang 

merupakan kegiatan mata pencaharian sementara orang (nelayan pemancing). 

Seiring dengan perjalanan waktu dan tanpa meninggalkan fungsi awalnya, kini 

memancing merupakan suatu alternatif hobi bagi kebanyakan orang. Hal ini 

berdampak besar pada perkembangan usaha kolam pemancingan di berbagai 

wilayah Indonesia. 
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Wisata kolam pemancingan adalah suatu bentuk usaha di bidang mina wisata 

dengan menyediakan tempat (kolam pancing) berisi ikan dengan berbagai fasilitas 

tambahan lainnya. Tempat pemancingan ikan tentunya berada di suatu lokasi 

pedesaan yang memiliki sumber daya lahan dan potensial digunakan untuk lokasi 

pemancingan (Nasution, 2009). Umumnya kolam pemancingan dijalankan 

berdasarkan jenis sistem sewa sesuai kebutuhan konsumen seperti sistem harian, 

kiloan, borongan, lomba, dan galatama. 

2.2.8 Analisis Faktor 

 Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk menganalisis tentang saling 

ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan. Analisis ini bertujuan untuk 

menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa variabel menjadi 

sejumlah faktor yang lebih sedikit daripada jumlah sebelumnya. Hal ini berarti 

analisis faktor dapat juga menggambarkan tentang struktur data dari suatu 

penelitian (Suliyanto, 2005). Langkah-langkah dalam analisis faktor dijelaskan 

secara rinci sebagai berikut (Suliyanto, 2005) : 

1. Merumuskan masalah 

2. Membuat matriks korelasi  

Proses analisis faktor didasarkan pada matriks korelasi antara variabel satu 

dengan yang lain. Hasil akhir diperoleh semua variabelnya harus berkorelasi. 

Pengujian ketepatan dalam model faktor menggunakan uji statistik yaitu 

barletts test sphericity dan Kiser-Mayer-Olkin (KMO) untuk mengetahui 

kecukupan sampelnya. 

a. Nilai KMO sebesar 0,9 adalah baik sekali  

b. Nilai KMO sebesar 0,8 adalah baik  
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c. Nilai KMO sebesar 0,7 adalah sedang/agak baik  

d. Nilai KMO sebesar 0,6 adalah cukup  

e. Nilai KMO sebesar 0,5 adalah kurang  

f. Nilai KMO sebesar < 0,5 adalah ditolak  

3. Penentuan jumlah faktor 

Penentuan jumlah faktor ditentukan untuk mewakili variabel-variabel yang 

akan dianalisis didasarkan pada besarnya eigenvalue serta persentase total 

variannya. Faktor dengan nilai eigenvalue sama atau lebih besar dari satu 

dipertahankan dalam model analisis faktor, sedangkan yang lainnya 

dikeluarkan dari model. 

4. Rotasi faktor 

Tahap dari rotasi yaitu faktor ditransformasikan ke dalam matriks yang lebih 

sederhana sehingga mudah diinterpretasikan. Rotasi faktor menggunakan 

prosedur varimax. 

5. Interpretasi faktor 

Interpretasi faktor dilakukan dengan mengklasifikasikan variabel yang 

mempunyai factor loading minimum 0,4 sedangkan variabel dengan nilai 

kurang dari 0,4 dikeluarkan dari model. 

6. Penyeleksian surrogate variable 

Mencari salah satu variabel dalam setiap faktor sebagai wakil dari masing-

masing faktor. Pemilihan ini didasarkan pada nilai factor loading tertinggi. 

7. Model Fit (ketepatan model)  

Tahap akhir dari analisis faktor adalah mengetahui ketepatan dalam memilih 

teknik antara principal component analysis dan maximum likelihood. 
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Semakin kecil persentase nilai residual (dalam hal ini adalah nilai root mean 

square error = RMSE), maka bertambah tepat penentuan teknik tersebut. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Wisata kolam pemancingan menjadi destinasi pilihan sebagian masyarakat 

wilayah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk melepas penat dan 

menyalurkan hobi. Jumlah usaha kolam pemancingan secara bertahap mengalami 

kenaikan sehingga menimbulkan tingkat persaingan yang tinggi. Persaingan 

tersebut menimbulkan kolam pemancingan yang tidak mampu mempromosikan 

usahanya akan mengalami kerugian dan tersisihkan. Pengaruh tingkat persaingan 

yang tinggi juga berdampak pada alternatif pilihan seorang konsumen dalam 

menentukan pembelian sebuah jasa. Berdasarkan penjelasan tersebut dibutuhkan 

konsep pengelolaan usaha yang beracuan pada perilaku konsumen. Salah satu 

perilaku konsumen yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian adalah preferensi konsumen. Pengetahuan akan preferensi 

konsumen dibutuhkan untuk membangun usaha kolam pemancingan yang mampu 

memaksimalkan kepuasan konsumen. Pencarian informasi mengenai perilaku 

konsumen diperoleh berdasarkan karakteristik konsumen dan proses pengambilan 

keputusan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Preferensi 

konsumen sendiri dapat diukur berdasarkan faktor dimensi kualitas jasa yang terdiri 

dari 5 faktor yaitu Tangible (Berwujud), Reliability (Keandalan), Responsiveness 

(Kesigapan), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Perhatian). Item kuesioner akan 

diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas sehingga diketahui tingkat 

kelayakan alat ukur tersebut. Data penelitian yang dianggap layak ukur akan diolah 

menggunakan analisis faktor. Hasil akhir penelitian diperoleh informasi mengenai 
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faktor dimensi kualitas jasa kolam pemancingan yang berhubungan dengan 

preferensi konsumen. Hasil akhir penelitian tersebut berupa pembentukan faktor-

faktor baru yang berkorelasi secara signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan usaha kolam pemancingan di 

wilayah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

(Sumber: Data Primer, diolah 2017) 
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a. Tangible (Berwujud) 

b. Reliability (Keandalan) 

c. Responsiveness (Kesigapan) 

d. Assurance (Jaminan) 

e. Empathy (Perhatian) 

Analisis Faktor 

Pengembangan Usaha Kolam 

Pemancingan di Wilayah Kecamatan 

Pandaan Kabupaten Pasuruan 
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2.4 Hipotesis 

Diduga faktor Tangible (Berwujud), Reliability (Keandalan), Responsiveness 

(Kesigapan), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Perhatian) berkorelasi terhadap 

preferensi konsumen. 

 


