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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi kegiatan setiap perusahaan khususnya dalam sektor 

pariwisata juga mengalami persaingan yang sangat tajam, semakin ketatnya 

persaingan tersebut, membuat para pelaku pebisnis pariwisata baik yang dimiliki 

oleh pemerintah maupun swasta haruslah menonjolkan produknya dari persaingan 

harga, kualitas produk, distribusi dan promosi. Semua ini dilakukan agar tetap 

bertahan dalam persaingan. Namun demikian, meskipun telah berusaha bersaing 

dan memberikan yang terbaik untuk wisatawan belum tentu dapat menjamin akan 

berhasilnya usaha pencapaian tujuan sebuah tempat wisata, karena tiap konsumen 

(wisatawan) maupun pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-

beda terhadap jenis pariwisata yang ingin dituju. Proses persaingan pemasaran ini 

bisa difahami dengan apa yang diungkapkan Kotler (2007:76).  

Pemasaran sendiri merupakan sebuah proses sosial yang didalamnya 

terdapat individu dan kelompok, untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan,menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain.  

Menurut (UU No.9 tahun 1990: 2), Pariwisata adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata 

serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Melalui Kemenparekraf, 

dibentuklah berbagai program pariwisata yang tujuannya untuk meningkatkan 

pendapatan negara. 
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Dalam industri Pariwisata terdapat berbagai faktor yang perlu dibenahi 

agar menjadi daya tarik wisatawan antara lain tentang daya tarik dari daerah yang 

belum dikemas dengan baik dan secara professional. Pengembangan sektor 

pariwisata ini dijadikan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu 

memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan 

menggerakkan perekonomian daerah. Namun pada saat ini sektor pariwisata 

belum menjadi suatu aset utama dan dikembangkan belum secara optimal untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. 

Dengan prestasi yang dicapai Indonesia di internasional, semestinya 

pariwisata didaerah juga memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan 

potensi kunjungan wisatawannya. Salah satu yang sedang mengembangkan 

perhatian dalam sektor pariwisata adalah kota Malang. berdasar hasil observasi 

peneliti, kini di Kabupaten Malang terdapat salah satu tempat wisata yang mulai 

bisa menjadi salah satu pilihan bagi para wisatawan atau pengunjung, yaitu Hawai 

Waterpark Malang, yang terletak di perumahan Graha Kencana, jalan Raya 

Karanglo, Singosari. Hawai Waterpark ini berada di bawah naungan PT. ACA 

(Anugrah Citra Abadi).  

Wisata taman air ini mempunyai konsep Hawai (Amerika bagian Selatan) 

dengan wahana Internasional, dilihat dari jumlah wisatawan menurut penjelasan 

salah satu team marketing Hawai Waterpark Malang Diny, Pada tahun 2017 

khususnya pada akhir tahun, pengunjung di Hawai Waterpark menunjukkan 

peningkatan yang cukup tinggi, Hal ini dikaji dari awal pembukaan menurut data 

yang peneliti dapat, hanya terdapat atau berkisar 26 orang perharinya. Salah satu 
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faktor yang membuat Hawai Waterpark menunjukkan peningkatan pengunjung 

adalah dengan cara menambahkan berbagai wahana baru dan terus melakukan 

promosi, salah satu promosi yang dilakukan adalah dengan mengikuti arus digital 

yakni membuat akun di media sosial, seperti instagram, Akun tersebut telah 

melakukan postingan 1,089 kiriman baik foto, video, dengan jumlah followers 

mencapai 36 ribu pengikut. 

Gambar 1.1 

Akun instagram sebagai media promosi Hawai Waterpark 

 

 

Sumber : Data sosial media Instagram Maret 2018. 

 

 Berdasar hasil observasi peneliti melalui sebuah wawancara awal dengan 

pihak marketing Hawai Waterpark Malang, dalam melaksanakan tugas dan 

https://www.instagram.com/hawaiwaterpark/followers/
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pemenuhan target di Hawai Waterpark Malang lebih efektif dilakukan dengan tim 

baik itu untuk memperkenalkan produk, ataupun mempresentasikan kepada 

segmentasi yang telah di sepakati yakni segmentasi group dan regular.  

Dengan segmentasi tersebut, marketing Hawai Waterpark Malang dalam 

proses komunikasi pemasaran juga terbantu dari sisi lokasi atau segi geografis 

wisata ini terletak di jalur Malang-Surabaya, Malang menjadi tempat yang banyak 

dikunjungi wisatawan untuk berekreasi. marketing Hawai berupaya dengan 

adanya wisata baru diharapkan menambah banyak pengunjung yang datang ke 

kota Malang dan lebih mengenal pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, 

khususnya Hawai Waterpark Malang, karena sebagian orang kebanyakan mereka 

berwisata lebih memilih ke Kota Wisata Batu, disebabkan banyaknya tempat 

wisata baik alam, Waterpark, maupun wahana wisata edukasi dan lainnya yang 

sangat berdekatan dan mudah dijangkau.  

 Sebagai wahana wisata yang baru dan juga bersaing dengan wahana-

wahana wisata lain di Kota Malang dan Batu, pihak marketing berusaha agar 

Hawai Waterpark cepat dikenal oleh masyarakat. Konsep Waterpark yang 

berbeda dengan wahana yang lain, bukan merupakan jaminan untuk dikenal dan 

banyak dikunjungi oleh wisatawan. Oleh sebab itu, maka pihak marketing  

berusaha untuk membuat menerapkan bebarapa startegi komunikasi pemasaran, 

agar wahana wisata ini cepat dikenal. Berbagai usaha promosi juga telah 

dilakukan, seperti membuat iklan, berupa poster, baliho, sticker dan juga melelui 

media cetak maupun elektronik, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
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dalam kurun waktu tiga tahun terkahir, jumlah pengujung di Hawai Waterpark 

Malang mengalami peningktan 30% pertahunnya. 

1.1. Tabel  Jumlah Kunjungan Wisatan Bulan Juli 2015 – Desember 2016 Hawai 

 Waterpark Malang. 

BULAN JUMLAH 

JULI 2015 47.068 

AGUSTUS 2015 20.875 

SEPTEMBER 2015 11.164 

OKTOBER 2015 6.741 

NOVEMBER 2015 10.464 

DESEMBER 2015 26.367 

JANUARI 2016 23.188 

FEBRUARI 2016 14.138 

MARET 2016 12.163 

APRIL 2016 11.663 

MEI 2016 17.800 

JUNI 2016 6.654 

JULI 2016 34.901 

AGUSTUS 2016 27.942 

SEPTEMBER 2016 12.748 

OKTOBER 2016 12.615 

NOVEMBER 2016 15.314 

DESEMBER 2016 42.946 
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Sumber data arsip Hawai Waterpark 

Dari data kunjungan Pengunjung pada awal pembukaan Hawai Waterpark 

Sudah menunjukan angka signifikan pada bulan Juli 2015 mencapai angka 47.068 

Pengunjung dikarenakan Hari libur  lebaran dan high season. Namun pada bulan-

bulan berikutnya mengalami pasang surut pengunjung, pada tahun 2016 

khususnya akhir tahun karena masuk libur natal dan tahun baru melonjak lagi 

menjadi menjadi 42. 946 Pengujung. 

 Dari tabel diatas terlihat pergerakan pengunjung Waterpark yang tidak 

selalu stabil maka dari itu pihak marketing berusaha membuat strategi komunikasi 

pemasaran ini sampai di masykarakat secara luas dan nantinya jumlah pengunjung 

semakin meningkat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menjelaskan  

usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak atau divisi marketing dalam 

menjalankan komunikasi pemasaran di wahana wisata Hawai Waterpark, sebagai 

tujuan wisata unggulan di Kabupaten Malang. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak yang merefleksikan minat 

berkunjung sebagai minat pembelian. Minat beli merupakan perilaku yang muncul 

atas respon terhadap suatu objek, yang merupakan tahap akhir dari suatu proses 

keputusan yang kompleks (Assael, 1998:198). Sementara itu, Kotler dan Keller 

(2009:137) menjelaskan bahwa minat beli merupakan perilaku konsumen yang 

muncul sebagai tindakan terhadap suatu produk tertentu yang membentuk sikap 

yaitu keinginan dari konsumen untuk membeli suatu produk. Pendapat lain 

menyatakan bahwa Minat beli didefinisikan sebagai perilaku konsumen yang 
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memiliki keinginan untuk membeli untuk kemudian mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian suatu produk (Schiffman dan kanuk, 2007:201) 

Seperti yang disampaikan Soemanagara (2008:3) dalam bukunya “Strategi 

komunikasi pemasaran”, menyatakan bahwa hubungan antara pemasaran dan 

komunikasi merupakan hubungan yang erat. Komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal yang diartikan sama antara 

individu kepada individu, individu kepada kelompok, kelompok kepada kelompok 

dan kelompok kepada massa. Penggabungan dua kajian yaitu komunikasi dan 

pemasaran menghasilkan “kajian” baru yaitu komunikasi pemasaran (marketing 

communication). 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut kemudian bisa diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: Apa Saja aktivitas komunikasi pemasaran divisi marketing Hawai 

Waterpark Malang dalam meningkatkan jumlah pengunjung ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan Apa Saja aktivitas komunikasi pemasaran divisi marketing 

Hawai Waterpark” Malang dalam meningkatkan jumlah pengunjung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

akademis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut : 
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1.4.1 Manfaat Akademis 

Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu komunikasi 

khususnya mengenai komunikasi pemasaran dalam meningkatkan jumlah 

pengunjung. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapakan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam 

mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan suatau produk  melalui kajian 

komunikasi pemasaran serta dapat memperdalam wawasan dalam penelitian 

selanjutnya. 


