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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu dapat di gunakan sebagai referensi dalam 

menunjang penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 

hasil penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai reverensi dalam menunjang 

penelitian 

Tabel 2.1 : Hasil Penelitian Terdahulu 

Judul Peneliti Variabel Metpen Hasil 
Pengaruh 

Bauran 

Pemasaran Jasa 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Survai pada 

Pengunjung 

Wisata Jatim 

Park 2 untuk 

Museum Satwa, 

Kebun 

Binatang, dan 

Wahana 

Permainan) 

Henditasari, 

Yulianto, 

dan Fanani 

 Bauran 

pemasaran jasa 

- Produk  

- Harga  

- Lokasi  

- Promosi  

- Karyawan 

- Proses 

- Bukti fisik 

- Kustomer 

servis 

 Keputusan 

berkunjung 

 Analisis 

deskriptif 

 Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

 Uji F  

 Uji T 

Variabel  

keputusan 

pembelian  

dipengaruhi oleh 

variabel bebas, 

yaitu Produk, 

Harga, Lokasi, 

Promosi, Orang, 

Proses, Bukti Fisik  

dan Kustomer 

Servis sebesar 

43%. 

Pengaruh 

Bauran 

Pemasaran 

Terhadap 

Keputusan 

Mengunjungi 

Objek Wisata 

Maharani Zoo 

dan Goa 

Lamongan  

(studi pada 

pengunjung 

Maharani zoo 

dan goa) 

Siti Nur 

Aisyah 
 Bauran 

pemasaran jasa 

- Produk  

- Harga  

- Lokasi  

- Promosi  

- Karyawan 

- Proses 

- Bukti fisik 

 Keputusan 

berkunjung 

 Uji 

reliabilitas 

 Uji 

asumsi 

klasik 

 Regresi 

linier 

berganda  

 Uji T 

 Uji F 

secara simultan dan 

parsial  diketahui 

bahwa pengaruh 

variabel produk, 

harga, promosi, 

lokasi, orang, 

proses dan bukti 

fisik mempunyai 

pengaruhyang 

signifikan terhadap 

pengambilan 

keputusan 

mengunjungi objek 

wisata Maharani 
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Zoo dan Goa 

Lamongan. 

Pengaruh 

Bauran 

Pemasaran 

terhadap 

Keputusan 

Berkunjung di 

Objek Wisata 

Bukit Cinta 

Ambarawa 

Bayu 

Praditya 

 Bauran 

pemasaran jasa 

- Produk  

- Harga  

- Lokasi  

- Promosi  

- Karyawan 

- Proses 

- Bukti fisik 

 Keputusan 

berkunjung 

 Regresi 

linier 

berganda  

 Uji T 

 Uji F 

analisis regresi 

linier berganda 

diperoleh hasil 

bahwa faktor yang 

paling 

mempengaruhi 

keputusan 

berkunjung adalah 

proses yang 

berpengaruh positif 

dan signifikan. 

Tempat, promosi, 

orang, produk 

menjadi faktor 

kedua sampaiempat 

yang 

mempengaruhi 

keputusan 

pembelian dan 

berpengaruh positif  

signifikan. 

Sedangkan Harga 

dan Pelayanan 

tidak memiliki 

pengaruh positif. 

Produk, Harga, 

Promosi, Tempat, 

Orang, Proses, 

Pelayanan memliki 

pengaruh yang 

signifikan. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Henditasari, Yulianto dan 

Fanani (2012) memiliki perbedaan yaitu pada penelitian Henditasari, Yulianto 

dan Fanani (2012) variabel produk dan promosi tidak mempunyai pengaruh 

secara parsial dan menggunakan variabel tambahan yaitu coustomer service, 

sedangkan pada penelitian sekarang semua variabel bauran pemasaran jasa 

memiliki pengaruh secara parsial. Selain itu pada penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian sekarang yaitu meneliti tentang bauran 

pemasaran jasa dan keputusan berkunjung dan menggunakan metode analisis 

regresi berganda.  

Penelitian terdahulu oleh Siti Nur Aisyah (2015) memiliki perbedaan 

yaitu pada penelitian Siti Nur Aisyah studi kasus dilakukan di Maharani zoo 

dan goa Lamongan sedangkan pada penelitian ini studi kasus di Taman 

rekreasi sengkaling Malang. Adapun persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sekarang yaitu metode analisis yang digunakan metode regresi 

linier berganda.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Praditya (2012) memiliki 

perbedaan yaitu pada penelitian Bayu Praditya variabel harga dan pelayanan 

tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian sedangkan pada 

penelitian sekarang semua variabel bauran pemasaran jasa berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Persamaan pada penelitian Bayu Praditya  

dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan metode regresi linier 

berganda. 
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B. Landasan Teori 

1. Bauran Pemasaran Jasa 

Bauran pemasaran jasa adalah perangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahan untuk mengejar tujuan pemasarannya (Kotler dan 

Keller, 2007). Sedangkan menurut Alma (2007) menyebutkan bahwa 

bauran pemasaran jasa merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil 

yang paling memuaskan. 

Bauran pemasaran jasa merupakan seperangkat alat yang dapat 

digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan (Tjiptono, 2014). Alat-alat tersebut dapat digunakan 

untuk menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk merancang 

program taktik jangka pendek. 

Dari definisi di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bauran 

pemasaran jasa merupakan kombinasi antara variabel-variabel yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran suatu perusahaan yang digunakan 

pada saat tertentu untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan 

jasa perusahaan. 

Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk, harga, 

tempat dan promosi sementara itu, menurut Lovelock, Wirtz dan Mussry 

(2010) pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas dengan 

menambah 3P yaitu orang, proses dan bukti fisik, sehingga menjadi tujuh 

unsur (7P). Masing-masing tujuh unsur bauran pemasaran diatas saling 
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berhubungan satu sama lain dan mempunyai bauraan yang optimal sesuai 

dengan karakteristik segemennya. Definis unsur-unsur Bauran Pemasaran 

Jasa (7P), adalah sebagai berikut: 

a. Produk  

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan (Tjiptono, 2004).Menurut Kotler dan 

Amstrong (2003) produk adalah semua yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

pemakaiannya. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

produk merupakan segala sesuatu yang merupakan barang atau jasa 

yang dihasilkan produsen dan ditunjukan terhadap konsumen untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginannya. 

Indikator produk menurut Kotler dan Amstrong (2012) adalah: 

Nama merek yang terkenal, Keberagaman wahana, dan desain. 

b. Harga  

Harga adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran 

yang menghasilkan pendapatan dan merupakan suatu dari elemen 

bauran pemasaran yang paling fleksibel, dimana ia dapat diubah 

dengan cepat (Kotler, 2007). 
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Menurut Simamora (2006),  harga adalah jumlah uang yang 

dibebankan atau dikenakan atas sebuah produk atau jasa. Menurut 

(Kotler, 2007), harga merupakan salah satu unsur dari bauran 

pemasaran dan memiliki komponen-komponen yang terdiri dari: 

1) Daftar Harga 

Daftar harga adalah suatu uraian harga yang dicantumkan pada 

label atau produk. 

2) Potongan Harga (Discount) 

Potongan harga merupakan pengurangan harga dari harga 

normal. 

Indikator harga menurut Kotler dan Armstrong (2008), adalah: 

Keterjangkauan harga,Kesusaian harga dengan kualitas produk, 

danKesesuaian harga dengan manfaat. 

c. Promosi  

Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjualan dan 

pembelian, yang bertujuan mengubah sikap dan tingkah laku 

pembelian, yang tadinya tidak mengenal sehingga menjadi pembeli 

dan mengingat produk tersebut, (Kotler dan Keller, 2007). 

Promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan dangan tujuan utama untuk menginformasikan, 

membujuk, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar 

membeli produk dari perusahaan. Dalam hal ini keputusan-
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keputusan yang diambil mencangkup iklan, penjualan personal, 

promosi penjualan, dan publikasi. 

Indikator promosi menurut Kotler & Amstrong (2008)adalah: 

1) Periklanan  

Iklanmerupakan suatu bentuk komunikasi dengan tujuan 

mengajak orang yang melihat, membaca atau mendengarnya 

untuk melakukan pembelian  

2) Promosi penjualan 

Promosipenjualan adalah kegiatan penjualan yang bersifat 

jangka pendek  dan tidak dilakukan secara berulang serta tidak 

rutin, yang ditujukan untuk mendorong lebih kuat mempercepat 

respon pasar yang berbeda 

3) Pemasaran langsung  

Adalah bentuk promosi dengan cara memasarkan barang 

jasasecara langsung agar mendapat tanggapan secara langsung 

dari para konsumen. 

d. Lokasi  

Lokasi (berhubungan dengan sistem penyampaian) dalam jasa 

merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran 

distribusi (Lupiyoadi, 2013). Ini berhubungan dengan bagaimana 

cara penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang 

strategis. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan 

harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. 
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Indikator tempat menurut Tjiptono (2005) adalah: 

Lokasi yang mudah dijangkau,Kondisi jalan menuju lokasi, 

danTempat parkir yang luas dan aman. 

e. Karyawan 

Karyawan adalah semua pelaku yang memainkan sebagai 

penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli 

(Yazid, 2005). Menurut Hurriyati (2005), karyawan adalah semua 

pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa sehingga dapat 

mempengaruhi persepsi pembeli.  

Adapun Lupioyadi (2009), menjelaskan bahwa ada empat 

kriteria peranan dari karyawan yang dapat mempengaruhi konsumen, 

yaitu: 

1) Contractor, berinteraksi langsung dengan konsumen dalam 

frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli. 

2) Modifier, tidak secara langsung mempengaruhi konsumen tetapi 

sering berhubungan dengan konsumen. 

3) Influencer, mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk 

membeli tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen. 

4) Isolated, tidak secara langsung ikut serta dalam bauran 

pemasaran dan juga tidak sering bertemu dengan konsumen. 

Indikator karyawan menurut Bilson (2003) adalah: 
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Tingkat pengetahuan karyawan dalam menjelaskan jasa yang 

ditawarkan, 

Tingkat kemampuan berkomunikasi para karyawan kepada 

konsumen, dan 

Keramahan karyawan dalam memberikan pelayanan. 

f. Proses  

Proses adalah perusahaan jasa yang superior, dimana proses 

kerja ini diawali dari konsumen masuk hingga keluar dari 

perusahaan (Tjiptono, 2014). Menurut Lopioyadi (2008) proses 

merupakan gabungan dari semua aktifitas, yang terdiri dari atas 

produsedur jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin 

dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen.  

Proses kerja ini menyangkut dari kecepatan dan ketepatan 

kerja. Jika proses itu cepat dilakukan maka konsumen akan 

terpuaskan. Proses dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu: 

1) Kompleksitas, berhubungan dengan langkah-langkah dan tahap 

dalam proses. 

2) Keragaman, berhubungan dengan adanya perubahan dalam 

langkahatau tahapan proses. 

Indikator proses menurut Purnama & Murwatiningsih (2014) 

adalah: 

Kemudahan memperoleh tiket,Kemudahan dalam menikmati wahana 

permandian, dan Kemudahan dalam penanganan keluhan. 
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g. Bukti Fisik  

Bukti fisik adalah lingkungan fisik perusahaan tempat jasa 

diciptakan dan tempat penyedia jasa dan konsumen berinteraksi, 

ditambah elemen tangiable apa saja yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa itu, (Lupiyoadi, 

2009). Bukti fisik dalam jasa dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu: 

1) Bukti penting (essential evidence) adalah keputusan-keputusan 

yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan lay-out dari 

gedung, ruang dan lain-lain. 

2) Bukti tambahan (peripheral evidence) dalah nilai tambah yang 

bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa, jadi hanya 

berfungsi sebagai pelengkap, tetapi berperan penting dalam 

proses produksi jasa. 

Indikator bukti fisik menurut Tjiptono (2006) adalah : 

Fasilitas fisik, fasilitas tambahan dan layout. 

2. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen melibatkan pemikiran dan perasaan yang mereka 

alami serta tindakan yangmereka lakukan dalam proses konsumsi. Hal itu 

juga mencakup segala hal pada lingkungan yang mempengaruhi 

pemikiran, perasaan, dan tindakan tersebut. Hal itu termasuk komentar 

konsumen lainnya, iklan, informasi harga, pengepakan, penampilan 

produk, blogs, dan lainnya. Perilaku Konsumen yang bersifat dinamis, 
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dan melibatkan interaksi dan pertukaran sangat penting untuk dikenali 

(Peter dan Olson, 2013).  

Menurut Assael (1999) ada tiga faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam membuat keputusan pembelian yaitu konsumen 

individu, lingkungan dan penerapan strategi pemasaran. Pada Gambar 

dijelaskan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen 

dalam membeli barang/jasa yaitu (1) Konsumen individual, (2) 

lingkungan dan (3) penerapan strategi pemasaran. 

Gambar  2.1 : Model Perilaku Konsumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

a. Konsumen individual  

Artinya bahwa pilihan untuk membeli barang/jasa dipengaruhi 

oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen seperti kebutuhan, 

persepsi, sikap, kondisi geografis, gaya hidup dan karakteristik 

kepribadian individu. 

Konsumen 

Individu 

Tanggapan 

Konsumen  

Umpan Balik Bagi Pemasar 

Pembuatan 

Keputusan 

Pembelian 

Pengaruh 

Lingkungan 

Penerapan 

Strategi 

Pemasaran 
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b. Lingkungan  

Artinya bahwa pilihan konsumen terhadap barang/jasa 

dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Ketika 

konsumen membeli barang/jasa mereka didasari oleh banyak 

pertimbangan misalnya karena meniru temannya, karena 

tetangganya telah membeli lebih dulu, dan sebagainya. Dengan 

demikian, interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang akan 

turut mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli.  

c. Penerapan strategi pemasaran  

Merupakan stimuli pemasaran yang dikendalikan oleh 

pemasar/pelaku bisnis. Dalam hal ini pemasar berusaha 

mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli 

pemasaran seperti iklan, dan sejenisnya agar konsumen bersedia 

memilih produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang 

lazim dikembangkan oleh pemasar biasanya berhubungan 

dengan produk yang ditawarkan, harga jual produknya, 

komunikasi pemasaran yang dilakukan dan bagaimana pemasar 

melakukan distribusi produk kepada konsumen. 

3. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membeli. 

Pengambilan keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan individu 
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yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan 

barang yang ditawarkan (Kotler dan Amstrong, 2001). 

Inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya (Peter dan Olson, 2013).  

Model proses keputusan pembelian yang terdiri dari lima tahap 

yaitu: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian  (Kotler dan Keller, 

2009). Proses keputusan pembelian ini dapat dijelaskan sebagai berikut  

a. Pengenalan kebutuhan  

Pengenalan kebutuhan tahap pertama proses keputusan 

pembelian, yaitu ketika konsumen mengenali adanya masalah atau 

kebutuhan. 

b. Pencarian informasi  

Pencarian informasi merupakan salah satu tahap dari 

pengambilan keputusan pembelian yang merangsang konsumen 

untuk mencari informasi lebih banyak, konsumen mungkin hanya 

meningkatkan perhatian atau mungkin aktif mencari informasi. Pada 

tahap ini, ada beberapa sumber informasi yang di peroleh dari 

konsumen anatar lain : 

1) Sumber pribadi: keluarga, tetangga, kenalan  

2) Sumber komersial: iklan, wiraniaga, agen, kemasan, pajangan  
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3) Sumber publik: media massa, organisasi penilai konsumen  

4) Sumber pengalaman: penanganan, pemeriksaan, menggunakan 

produk  

c. Evaluasi alternatif  

Tahap ketiga dari proses keputusan pembelian konsumen 

adalah evaluasi alternatif (prepurchase alternative evaluation). tahap 

dari proses keputusan pembelian, yaitu ketika konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam 

perangkat pilihan.  

d. Keputusan membeli  

Keputusan untuk membeli merupakan proses pembelian yang 

nyata. tahap dari keputusan pembelian, yaitu ketika konsumen benar-

benar membeli produk. Pada umumnya, keputusan membeli 

konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua 

faktor dapat muncul antara lain niat untuk membeli dan keputusan 

untuk membeli.  

e. Perilaku pasca pembelian  

Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen 

mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada 

rasa puas atau tidak puas. Ada kemungkinan bahwa konsumen 

mempunyai ketidaksesuaian setelah melakukan pembelian karena 

mungkin harganya dianggap terlalu mahal, atau karena tidak sesuai 

dengan keinginan atau gambaran sebelumnya. 
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Dari pengertian keputusan pembelian di atas dapat 

disimpulkan bahwa keputusan berkunjung adalah perilaku pembelian 

seseorang dalam menentukan suatu pilihan tempat wisata untuk 

mencapai kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap 

alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah 

pembelian.  

Keputusan berkunjung ke suatu objek wisata pada dasarnya 

erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen 

merupakan unsur penting dalam kegiatan pemasaran pariwisata yang 

perlu diketahui oleh perusahaan, karena perusahaan pada dasarnya 

tidak mengetahui mengenai apa yang ada dalam pikiran seorang 

konsumen pada waktu sebelum, sedang, dan setelah melakukan 

kunjungan pada suatu objek wisata. 

Indikator keputusan berkunjung menurut Kotler  (2008), 

adalah: Kemantapan pada sebuah produk, Kebiasaan dalam membeli 

produk, dan Kecepatan dalam mengambil keputusan. 
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C. Kerangka Pikir  

Dari uraian landasan teori dan penelitian terdahulu yang dipaparkan 

diatas. Penelitian ini menganalisis tentang bauran pemasaran jasa yang terdiri 

dari  variabel Produk (X1),harga (X2), lokasi (X3), promosi (X4), orang (X5), 

proses (X6), bukti fisik (X7), dan keputusan berkunjung (Y). Adapun bagan 

sistematik dari uraian diatas adalah sebagai berikut : 

Gambar : 2.2 kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Berpengaruh secara parsial. 
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Penjelasan dari kerangka penelitian ini menggambarkan adanya 

pengaruh secara parsial dari variabel independen yaitu variabel bauran 

pemasaran yang terdiri dari, produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, 

dan bukti fisik terhadap variabel dependen yaitu keputusan berkunjungserta 

pengaruh secara simultan dari variabel independen produk, harga, lokasi, 

promosi, orang, proses, dan bukti fisik bersama-sama terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan berkunjung pada konsumen taman Rekreasi 

Sengkaling Malang. 

D. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

hipotesis pada penelitian ini adalah:  

1. Pengaruh bauran pemasaran jasa  terhadap keputusan berkunjung 

Hubungan antara bauran pemasaran jasa dengan keputusan 

berkunjung di ungkapkan oleh (Tjiptono, 2002) bahwa antara hubungan 

pemasaran jasa dan keputusan berkunjung berkaitan sangat erat. Bauran 

pemasaran jasa memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka 

panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. Dengan 

demikian perusahaan dapat meningkatkan keputusan pelanggan dimana 

perusahaan memaksimalkanpengalaman yang menyenangkan dan alam 

jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. 
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Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan keputusan pelanggan 

dimana perusahaan memaksimalkanpengalaman yang menyenangkan dan 

meminimumkan pelanggan konsumen yang kurang menyen. 

Penelitian yang dilakukan Aisyah ( 2015) dengan tema pengaruh 

bauran pemasaran jasa terhadap keputusan mengunjungi objek wisata 

Maharani Zoo dan Goa Lamongan diketahui bahwa bauran pemasaran 

jasa yang terdiri dari  variabel product, price, place, promotion, people, 

process,physical evidence and customer serviceberpengaruh secara 

simultan dan parsial terhadap keputusan mengunjungi objek wisata 

Maharani Zoo dan Goa Lamongan. 

H1 : Bauran pemasaran jasa berpengaruh secara simultan dan 

parsial terhadap keputusan berkunjung. 

 

2. Pengaruh dominan terhadap keputusan berkunjung  

Karyawan sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan 

kepada konsumen, sehingga people berpengaruh lebih dominan. Menurut 

Lupiyoadi (2001), dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, karyawan 

yang berfungsi sebagai service providersangat mempengaruhi kualitas 

jasa yangdiberikan. Untuk mencapai pelayanan yang baik maka pegawai 

harus dilatih untuk menyadari pentingnya pekerjaan mereka, yaitu 

memberikan pelayanan kepada konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya terhadap keputusan pembelian. 
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Penelitian yang dilakukan  Henditasarti, Yulianto dan Fanani 

(2012) dengan tema pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap keputusan 

pembelian survei pada pengunjung wisata Jatim Park 2, dalam penelitian 

ini menunjukan bahwa variabel karyawan berpengaruh secara dominan 

terhadap keputusan pembelian.  

H2 : karyawan berpengaruh dominan terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan. 

 

 

 


