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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah 

satu pendapatan yang diharapkan dapat menjadi sumber utama devisa, dan 

menciptakan kesempatan berusaha serta lapangan kerja. Oleh karena itu 

pengembangan, pengelolaan, pempublikasian sektor pariwisata secara 

terintegrasi akan memberi sumbangan yang besar terhadap PAD.   

Pengembangan sektor pariwisata daerah memiliki efek ganda terhadap 

peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan berkembangnya sektor pariwisata 

dapat berpengaruh pula terhadap sektor ekonomi riil yang ada di masyarakat, 

seperti kerajinan tangan, makanan, penginapan / hotel.  

Pariwisata yang dapat di jadikan destinasi wisata. Malang merupakan 

daerah yang memiliki beragam potensi alam yang dapat di kembangkan 

sebagai destinasi wisata. Potensi wisata di kota Malang sangat banyak, mulai 

dari wisata heritagenya, budayanya, apalagi sekarang permunculan kampung 

tematik, (Ridwan Hisjan, 2017). 

Banyaknya tempat destinasi wisata di Malang membuat persaingan 

semakin ketat, dapat dilihat dengan bermunculannya tempat wisata yang 

semakin hari semakin unik. Tidak kalah pentingnya wahana-wahana yang 

ditonjolkan semakin banyak dan menarik. Oleh sebab itu pengembangan 
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industri pariwisata pada tiap daerah di Malang perlu dilakukan agar dapat 

terus bersaing.  

Salah satu destinasi wisata yang harus di kunjungi di Malang adalah 

Taman Rekreasi Sengkaling, merupakan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang 

bergerak di bidang jasa pariwisata dalam bentuk taman rekreasi, taman satwa 

dan restoran. Taman Rekreasi Sengkaling telah berdiri selama 68 tahun.  

Taman Wisata ini memiliki banyak potensi keindahan alam yang sangat tepat 

untuk dikembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana rekreasi yang 

disuguhkan untuk pengunjung. Taman Rekreasi Sengkaling dilengkapi dengan 

berbagai jenis wahana permainan, kolam renang dan wisata kuliner.  

Lokasi Taman Rekreasi Sengkaling sangat strategis karena tepat berada di 

tepi jalan raya yang menghubungkan antara Kota Malang dengan Kota Batu. 

Oleh sebab itu,Taman Rekreasi Sengkaling sangat mudah dijangkau  oleh 

kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Taman Rekreasi Sengkaling 

memiliki luas keseluruhan +/-8,5 hektar, 6 hektar di antaranya berupa taman 

dan pepohonan hijau yang rindang.  

Mempunyai berbagai fasilitas yang memiliki keunggulan tersendiri 

dibandingkan tempat wisata yang lain. Taman Rkreasi Sengkaling memiliki 

wisata air, wisata air tersebut berasal dari sumber alami yang konon katanya 

salah satu sumber yang ada yaitu kolam tirta alam, dipercayai bisa membuat 

orang awet muda dan sampai saat inipun masih banyak masyarakat yang 

mempercayainya. (www.wisatasengkaling.com) 

http://www.wisatasengkaling.com/
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Sejak berdirinya Taman Rekreasi Sengkaling hingga sekarang tetap tidak 

sepi pengunjung di tengah perkembangan industri pariwisata. Dulu Taman 

Rekreasi Sengkaling ramai pengunjung pada waktu libur sekolah, hari-hari 

besar, dan akhir minggu. Saat ini jumlah pengunjung pada Taman Rekreasi 

Sengkaling meningkat hingga 25% pada hari  biasa. (www.malangtimes.com)  

Hasil pra-riset yang dilakukan pada 10 orang dapat diketahui bahwa alasan 

pengunjung yang hingga saat ini masih loyal yaitu di karena Taman Rekreasi 

Sengkaling merupakan tempat memori saat kecil, taman legendaris di kota 

Malang, fasilitas lengkap mulai lahan parkir yang luas, tempat makan, toilet 

umum bersih, dan terdapat pula wahana wisata yang sangat cocok untuk 

menghabiskan liburan bersama keluarga terutama anak-anak. 

Selain alasan di atas, konsumen mengatakan bahwa tujuan konsumen 

datang ke Taman Rekreasi Sengkaling selain bertujuan untuk rekreasi alasan 

lainnya yaitu bernostalgia. Karena Taman Rekreasi Sengkaling masih terhaga 

dari dahulu hingga sekarang dan belum ada perubahan yang signifikan. Oleh 

karena itu pengelolahan Taman Rekreasi Sengkaling dalam mempertahankan 

keberadaannya perlu untuk menerapkan strategi bauran pemasaran jasa yang 

tepat agar para calon pengunjung tertarik untuk datang mengunjungi.  

Bagaimana bauran pemasaran jasa yang sedang dijalankan Taman 

Rekreasi Sengkaling saat ini bisa jadi acuan untuk penentuan bauran 

pemasaran jasa yang tepat dimasa yang akan datang. Konsumen yang 

melakukan kunjungan ke Taman Rekreasi Sengkaling merupakan hal yang 

sangat penting dalam penerapan strategi pemasaran jasa pariwisata. Hal ini 

http://www.malangtimes.com/
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menjadi penting karena pengambilan keputusan konsumen berdampak pada 

jenis dan bauran pemasaran yang harus dipilih oleh pemasar. 

Dalam penelitiannya yang di lakukan (Nedelea, 2004) tentang marketing 

strategies of tourism in Romania. Dari hasil penelitiannya menemukan bahwa 

strategi bauran pemasaran bepengaruh signifikan terhadap pariwisata di 

Romania dan yang paling dominan adalah obyek dan produk wisata. 

Penelitian lain yang dilakukan Praditya  (2012) yang berjudul Pengaruh 

Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Pembelian (Survai pada 

Pengunjung Wisata Jatim Park 2 untuk Museum Satwa, Kebun Binatang, dan 

Wahana Permainan) hasil penelitian menunjukan bahwa variabel bauran 

pemasaran berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan wisatawan.  

Henditasari (2012) yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Keputusan Mengunjungi Objek Wisata Maharani Zoo dan Goa Lamongan  

(studi pada pengunjung Maharani zoo dan goa) dalam penelitian yang 

dilakukan menghasilkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu product, price, 

place, promotion, people, process, sical evidence, dan customer service. 

Penelitian ini membuktikan bahwa bauran pemasaran jasa dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan berkunjung. 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan  

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan bauran pemasaran jasa 

terhadap keputusan berkunjung. Sehingga judul yang diangkat pada penelitian 

ini adalah PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP 
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KEPUTUSAN BERKUNJUNG (Studi Pengunjung Taman Rekreasi 

Sengkaling) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana bauran pemasaran jasa produk, harga, lokasi, promosi, 

karyawan, proses dan bukti fisik  pada Taman Rekreasi Sengkaling? 

2. Apakah bauran pemasaran jasa produk, harga, lokasi, promosi, karyawan, 

proses dan bukti fisik   memiliki pengaruh secara simultan dan parsial 

terhadap keputusan berkunjung di Taman Rekreasi Sengkaling Malang? 

3. Diantara variabel bauran pemasaran jasa produk, harga, lokasi, promosi, 

karyawan, proses dan bukti fisik manakah yang memiliki pengaruh secara 

dominan terhadap keputusan berkunjung di Taman Rekreasi Sengkaling 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan bauran pemasaran jasa produk, harga, lokasi, 

promosi, karyawan, proses dan bukti fisik Taman Rekreasi Sengkaling 

Malang. 

2. Untuk mengetahui bauran pemasaran jasa produk, harga, lokasi, promosi, 

karyawan, proses dan bukti fisik memilki pengaruh secara simultan dan 

parsial terhadap keputusan berkunjung di Taman Rekreasi Sengkaling 

Malang. 
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3. Untuk mengetahui di antara variabel – variabel pada bauran pemasaran 

jasa yang memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan berkunjung 

pada Taman Rekreasi Sengkaling. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan terkait dalam penentuan kebijakan yang terkait dengan 

elemen - elemen bauran pemasaran jasa yang dapat berdampak positif 

terhadap keputusan berkunjung. 

2. Bagi peniliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya di bidang pemasaran 

tentang seberapa besar pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 

berkunjung.  

 

 


