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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori

1. Keputusan Pembelian

Menurut (Salusu 1996) mendefinisikan keputusan sebagai sebuah 

kesimpulan yang di capai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi 

setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan. 

Dalam hal ini yang dimaksud pertimbangan adalah menganalisis beberapa 

pertimbangan atau alternatif, sesudah itu dipilih salah satunya. Keputusan 

pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan 

memilih salah satu diantaranya (Setiadi, 2003). Menurut Kotler (2005) 

Keputusan pembelian merupakan keputusan yang diambil oleh  konsumen 

untuk mengatasi pemasalahan yang dihadapi dengan menggunakan atau 

memanfaatkan segala macam informasi yang diketahui dan kemudian 

menilai berbagai alternatif yang bisa dipilih. 

Menurut Kotler (2000) tahap evaluasi alternatif dan keputusan 

pembelian terhadap minat membeli awal, yang mengukur kecenderungan 

pelanggan untuk melakukan suatu tindakan tertentu terhadap produk secara 

keseluruhan. Keputusan pembelian merupakan proses dari tahap ke tahap 

yang digunakan konsumen dalam membeli barang atau jasa (McDaniel et 

al, 2001). Keputusan pembelian dipengaruhi oleh daerah tujuan, metode 
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perjalanan, waktu dan biaya, pengatur perjalanan, serta sumber layanan 

(Damanik dan Weber, 2006). 

Keputusan pembelian merupakan fungsi dari seberapa dekat 

harapan pembeli atas suatu produk dengan apa yang dirasakan pembeli atas 

produk tersebut (Kotler, 2000). Keputusan pembelian konsumen mengacu 

pada perilaku akhir setiap individ u dan rumah tangga yang membeli barang 

atau jasa untuk konsumsi pribadi. Proses pengambilan keputusan menurut 

Kotler (2000) meliputi lima tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan paska pembelian. 

Setelah melakukan penilaian maka di ambil keputusan untuk membeli atau 

tidak (Alma, 2002). 

a. Proses Keputusan Pembelian 

Tahapan keputusan pembelian menurut (Kotler, 2000) sebagai berikut: 

 

1) Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah 

atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan 

internal atau eksternal. Pada tahap ini pemasar perlu melakukan 

identifikasi keadaan yang dapat memicu timbulnya kebutuhan 

konsumen. 

Pengenalan 
Kebutuhan 

Pencarian 
Informasi

Evaluasi 
Alternatif  

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
Pasca 

Pembelian
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(2) Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong 

untuk mencari informasi-informasi yang lebih banyak. Dalam tahap ini, 

pencarian informasi yang dilakukan oleh konsumen dapat dibagi ke 

dalam dua level, yaitu situasi pencarian informasi yang lebih ringan 

dinamakan dengan penguatan informasi. Pada level ini orang akan 

mencari serangkaian informasi tentang sebuah produk. Pada level 

kedua, konsumen mungkin akan masuk kedalam tahap pencarian 

informasi secara aktif. Mereka akan mencari informasi melalui bahan 

bacaan,pengalaman orang lain, dan mengunjungi toko untuk 

mempelajari produk tertentu. 

(3) Evaluasi Alternatif 

Dalam tahap selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi 

sebuah merek, konsumen akan melakukan evaluasi alternatif terhadap 

beberapa merek yang menghasilkan produk yang sama. 

(4) Keputusan Pembelian 

Pada tahap evaluasi alternatif konsumen juga membentuk 

sebuah preferensi atas merek-merek yang ada dalam kumpulan pribadi 

dan konsumen juga akan membentuk niat untuk membeli merek yang 

paling disukai dan berujung pada keputusan pembelian. 

(5) Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Kepuasan dan ketidakpuasan 
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terhadap suatu produk akan mempengaruhi perilaku konsumen 

selanjutnya. Jika konsumen merasa puas ia akan menunjukkan 

kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk 

tersebut. Sebaliknya jika konsumen merasa tidak puas, maka ia 

mungkin tidak akan membeli kembali merek tersebut. 

 

b. Faktor-Faktor Pembelian Konsumen  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan 

untuk berkunjung menurut Pitana dan Gayatri (2005), antara lain sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik wisatawan, dari mulai sosial, ekonomi (umur, pendidikan, 

pendapatan, dan pengalaman sebelumnya), maupun karakteristik 

perilaku (motivasi, sikap, dan nilai yang dianut). 

2. Kesadaran mengenai manfaat dari perjalanan wisata, pengetahuan 

terhadap destinasi yang akan dikunjungi, dan juga citra destinasi. 

3. Gambaran perjalanan, yang meliputi jarak, lama tinggal di daerah 

tujuan wisata, kendala waktu dan biaya, bayangan akan resiko akan 

ketidakpastian, dan tingkat kepercayaan terhadap biro perjalanan 

wisata. 

4. Keunggulan daerah wisata, yang meliputi jenis dan sifat atraksi yang 

ditawarkan, kualitas layanan, lingkungan fisik dan sosial, situasi politik, 

aksesbilitas, dan perilaku masyarakat lokal terhadap wisatawan, satu 
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hal yang juga penting bagi suatu objek wisata dan sebagai atribut yaitu 

citra (image) yang dimiliki. 

c. Dimensi Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler dan Keller (2012) keputusan pembelian memiliki 

enam dimensi yaitu pilihan produk, pilihan merek, pemilihan penyalur, 

jumlah pembelian, penentuan waktu kunjungan, dan metode 

pembayaran. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan 

dimensi-dimensi sebagai berikut: 

1) Pemilihan Produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk mengunjungi sebuah 

tempat untuk tujuan yang lain, dalam hal ini perusahaan harus 

memusatkan perhatianya kepada orang-orang yang berminat untuk 

membeli sebuah produk serta alternatifnya yang mereka 

pertimbangkan. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

memilih sebuah produk dengan pertimbangan: 

a. Keunggulan produk, yaitu tingkat kualitas diharapkan oleh 

konsumen pada produk yang dibutuhkan dari beragam pilihan 

yang ada. 

b. Manfaat produk, yaitu tingkat kegunaan yang dapat diperoleh 

konsumen pada tiap pilihan produk untuk memenuhi 

kebutuhannya. 
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c. Pemilihan produk, yaitu pilihan konsumen pada produk yang 

akan dibelinya sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan 

manfaat yang akan diperolehnya. 

2) Pilihan Merek 

Konsumen harus menjatuhkan pilihan pada merek apa yang akan 

dibeli. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana cara 

konsumen menjatuhkan pilihan terhadap sebuah merek yaitu: 

a. Ketertarikan pada merek, yaitu ketertarikan pada citra merek 

yang sudah melekat pada produk yang dibutuhkan. 

b. Kebiasaan pada merek, yaitu konsumen memilih produk dengan 

merek tertentu, karena telah terbiasa dengan merek tersebut pada 

produk yanh dibelinya. 

c. Kesesuaian harga, yaitu konsumen selalu mempertimbangkan 

harga yang sesuai dengan kualitas dan manfaat produk yang akan 

diperolehnya. 

3) Pemilihan Penyalur 

Konsumenharus menentukan penyalur mana yang dipilih untuk 

membeli produk. Dalam hal ini konsumen memilih penyalur dapat 

dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga murah, tersedianya 

barang yang lengkap dan kenyamanan pada saat membeli. 

a. Kemudahan untuk mendapatkan produk yang diinginkan, 

konsumen akan merasa lebih nyaman jika lokasi pendistribusian 

produk mudah dijangkau dalam waktu singkat. 
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b. Pelayanan yang diberikan, dengan pelayanan yang baik maka 

akan menimbulkan kenyamanan konsumen sehingga konsumen 

akan selalu memilih lokasi tersebut. 

c. Ketersediaan barang, kebutuhan dan keinginan konsumen 

terhadap produk tidak dapat dipastikan kapan terjadi namun 

dengan ketersediaan barang yang memadai pada penyalur akan 

membuat konsumen memilih untuk melakukan pembelian 

ditempat tersebut. 

4) Jumlah Pembelian 

Konsumendapat menentukan kualitas barang yang akan dibeli. 

Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya 

produk yang sesuai dengan keinginan konsumen yang berbeda-

beda. Karena konsumen akan menentukan: 

a. Keputusan jumlah pembelian, selain keputusan pada pilihan 

merek yang ditentuka konsumen, konsumen juga dapat 

menentukan kualitas barang yang akan dibelinya. 

b. Keputusan pembelian untuk persediaan, dalam hal ini konsumen 

memiliki produk selain untuk memenuhi kebutuhannya juga 

melakukan beberapa tindakan persiapan dengan sejumlah 

persediaan produk yang mungkin dibutuhkannya pada saat 

mendatang. 
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5) Waktu Pembelian 

Pada saat konsumen menentukan waktu pembelian dapat 

berbeda-beda yaitu: 

a. Kesesuaian dengan kebutuhan, ketika merasa butuh sesuatu dan 

merasa perlu melakukan pembelian 

b. Keuntungan yang dirasakan, ketika konsumen membeli 

kebutuhannya akan suatu produk pada saat tertentu, maka pada 

saat itu konsumen akan merasakan keuntungan sesuai dengan 

kebutuhannya melalui produk yang dibelinya. 

c. Alasan pembelian, setiap produk memiliki alasan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen pada saat membutuhkannya. 

6) Metode pembayaran 

Konsumen dapat menentukan metode pembayaran yang akan 

digunakan pada saat transaksi pembelian. Konsumen mungkin 

akan menggunakan cara pembayaran: bayar tunai, cek, kartu 

kredit, kartu debit, kartu ATM, kredit melalui lembaga keuangan 

dan kredit melalui toko. 

2. Fasilitas  

Fasilitas merupakan penampilan, kemampuan sarana dan prasarana, 

dan keadaan lingkungan sekitarnya yang menunjukkan eksistensi terhadap 

lingkungan eksternal yang meliputi fasilitas fisik berupa gedung, 

perlengkapan, dan peralatan (Lupioadi, 2008). Sedangkan menurut 

(Lempoy et al, 2015) fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-
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perlengkapan fisik untuk memberikan kenyaman dan kemudahan kepada 

para pengunjung dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga 

kebutuhan tamu atau pengunjung dapat terpenuhi. 

Fasilitas fisik menurut Spillane (2000) merupakan sarana yang 

disediakan oleh pengelola objek wisata untuk memberikan pelayanan atau 

kesempatan kepada wisatawan untuk menikmatinya. Dengan tersedianya 

sarana maka akan mendorong calon wisatawan untuk berkunjung dan 

menimati objek wisata tersebut. 

Suwantoro (2000) menyatakan bahwa fasilitas pariwisata terdiri dari 

akomodasi, restaurant, usaha rekreasi, dan hiburan, transportasi serta sarana 

lain seperti souvenir shop, penyedia air dan sarana toilet.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fasilitas merupakan hal penting yang 

harus disediakan oleh pengelola objek wisata berupa perlengkapan fisik 

untuk memudahkan dan mendukung berbagai kegiatan wisatawan selama 

berada di suatu objek wisata.  

Fasilitas dikelompokkan menjadi tiga bagian menurut Spillane 

(2000) yaitu meliputi: 

a. Fasilitas utama, merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dan 

dirasakan sangat perlu selama pengunjung berada disuatu objek 

tertentu. 

b. Fasilitas pendukung, sarana yang dalam proporsinya sebagai pelengkap 

fasilitas utama sehingga wisatawan dapat terpenuhi kebutuhannya. 
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c. Fasilitas penunjang, pada dasarnya merupakan sarana yang bersifat 

sebagai pelengkap utama sehingga wisatawan terpenuhi apapun 

kebutuhan selama mengunjungi.  

Menurut Tjiptono (2008) terdapat lima faktor yang mempengaruhi 

fasilitas, meliputi : 

1. Sifat dan tujuan organisasi 

2. Ketersediaan tanah dan kebutuhan ruang atau tempat 

3. Fleksibilitas 

4. Faktor estetis dalam masyarakat dan lingkungan sekitar 

5. Biaya konstruksi dan operasi. 

Menurut Lalu (2003) menjelaskan bahwa terdapat beberapa 

indikator yang perlu diperhatikan dalam penyediaan fasilitas antara lain: 

1. Kelengkapan, kebersihan, dan kerapian fasilitas yang ditawarkan. 

Keadaan fasilitas yang ditawarkan dilengkapi oleh atribut yang 

menyertainya dan didukung dengan kebersihan dan kerapian saat 

konsumen menggunakan fasilitas tersebut. 

2. Kondisi dan fungsi fasilitas yang ditawarkan. Fasilitas harus berfungsi 

dengan baik dan tidak dalam keadaan rusak. 

3. Kemudahan dalam menggunakan fasilitas yang ditawarkan. Fasilitas 

yang ditawarkan kepada konsumen merupakan fasilitas yang biasa 

digunakan konsumen sehingga dapat dengan mudah saat 

menggunakannya. 
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a. Sarana Pariwisata 

Terdapat beberapa macam sarana pariwisata yang berkaitan dengan 

fasilitas dimana satu dengan lainnya saling melengkapi menurut Yoeti 

(2005), meliputi: 

1) Sarana pokok kepariwisataan, fungsinya ialah menyediakan sarana 

pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi wisatawan yang datang. 

2) Receptive tourist plant, yang dimaksudkan adalah perusahaan-

perusahaan yang mempersiapkan perjalanan dan penyelenggaraan tour, 

tamasya bagi wisatawan, seperti travel agent, tour operator, tourist 

transportation (Tourist bus, taxi, dan sebagainya). 

3) Residential tourist plant, yaitu perusahaan-perusahaan yang memberikan 

pelayanan untuk menginap, menyediakan makanan dan minuman di 

daerah tujuan wisata, misalnya, hotel, cottage, camping areas, dan 

catering establishments, seperti bar dan restaurant, coffe shop, cafetaria, 

dan sebagainya.  

4) Sarana pelengkap kepariwisataan, yaitu sarana-sarana yang dapat 

melengkapi sarana pokok sedimikian rupa, sehingga fungsinya dapat 

membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan wisata yang 

dikunjungi. Yang terdiri dari fasilitas rekreasi dan olahraga seperti, ski, 

tennis court, swimming-pool, boating facilities, hunting safari dengan 

segala perlengkapannya. 
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5) Sarana penunjang kepariwisataan, adalah fasilitas yang diperlukan 

wisatawan (khususnya bussines tourist), yang berfungsi tidak hanya 

melengkapi sarana pokok dan sarana pelengkap, tetapi fungsinya lebih 

penting agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat 

wisata yang dikunjungi. 

6) Prasarana umum, terdiri dari jaringan jalan raya, jembatan, transportasi 

laut, darat, dan udara, serta prasarana lain yang terdiri dari penyediaan 

air bersih, pembangkit tenaga listrik, fasilitas telekomunikasi, kantor pos, 

rumah sakit, pom bensin, apotek. 

3. Promosi 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran 

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan 

produk dan jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat 

untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau 

penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen 

(Lupiyoadi, 2013). 

Promosi adalah untuk memberitahukan, membujuk, atau 

mengingatkan lebih khusus lagi. Promosi merupakan satu proses menya 

mpaikan informasi kepada target pasar, tentang hal-hal yang menyangkut 

produk, harga, tempat produk yang dijual dengan melakukan persusif agar 

target mau melakukan pembelian (Yoeti, 1999). 
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Promosi merupakan salah satu variabel yang sangat penting 

dilakukan perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi 

bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan 

konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan 

kebutuhannya (Lupiyoadi, 2001). 

Promosi Menurut Swastha (2000), promosi dipandang sebagai arus 

informasi atau persuasi satu arah yang di buat untuk mempengaruhi 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. 

Menurut Yoeti (1999) promosi secara sederhana bertujuan untuk 

memberitahukan kepada orang banyak atau kelompok tertentu bahwa 

terdapat produk yang ditawarkan untuk dijual. Sebagai usaha untuk menarik 

minat calon pembeli terhadap barang yang ditawarkan, maka dilakukan 

promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan produk, kelebihan yang 

dimiliki dibandingkan dengan produk lain, serta manfaat dan kegunaanya. 

Dengan promosi produk yang ditawarkan semakin lebih dikenal. 

Selanjutnya diharapakan kepada mereka untuk membeli atau menggunakan 

produk tersebut. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi dalam 

pariwisata adalah sebuah informasi satu arah yang dibuat oleh perusahaan 

untuk mengarahkan calon wisatawan atau Lembaga usaha pariwisata 

kepada tindakan yang mampu menciptakan pertukaran atau jual beli dalam 

pemasaran suatu objek wisata. 
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Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan 

seseorang agar dapat mengenal produk yang ditawarkan, memahami, 

mengubah sikap, menyukai, meyakini, dan akhirnya membeli dan selalu 

ingat atas produk tersebut. 

Pemasar dapat memilih sarana yang dianggap sesuai untuk 

mempromosikan jasa mereka dengan mempertimbangkan beberapa faktor 

dalam promosi menurut (Lupiyoadi, 2013), antara lain: 

1. Indentifikasi audiens sasaran. Hal ini berhubungan dengan segmentasi 

pasar 

2. Menentukan tujuan promosi. Bertujuan untuk menginformasikan, 

memengaruhi, atau untuk mengingatkan. 

3. Mengembangkan pesan yang disampaikan. Hal ini berhubungan dengan 

isi pesan (apa yang harus disampaikan), struktur pesan (bagaimana 

menyampaikan pesan secara logis), gaya pesan (menciptakan Bahasa 

yang kuat), dan sumber pesan (siapa yang harus menyampaikannya). 

 

a. Bauran Promosi 

1) Periklanan  

Periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal 

yang digunakan oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya, 

baik barang maupun jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah 

untuk membangun kesadaran (awareness) terhadap keberadaan jasa yang 

ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang 

ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan 
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jasa tersebut, dan membedakan dari perusahaan satu dengan perusahaan 

lain yang mendukung penentuan posisi jasa. Terdapat beberapa tujuan 

periklanan, antara lain sebagai berikut: 

a. Iklan yang bersifat memberikan informasi (informative advertising). 

Iklan yang secara Panjang lebar menerangkan produk jasa dalam tahap 

rintisan (perkenalan) guna menciptakan permintaan atas produk 

tersebut. 

b. Iklan membujuk (persuasive advertising). Iklan menjadi penting dalam 

situasi persaingan, dimana sasaran perusahaan adalah menciptakan 

permintaan yang selektif akan merek tertentu. 

c. Iklan pengingat (reminder advertising). Iklan ini sangat penting dalam 

tahap kedewasaan (maturity) suatu produk untuk menjaga agar 

konsumen selalu ingat akan produk tersebut. 

d. Iklan pemantapan (reinforcement advertising). Iklan yang berusaha 

meyakinkan para pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang 

tepat. 

Pada dasarnya, tujuan pengiklanan adalah komunikasi yang efektif 

dalam rangka mengubah sikap dan perilaku konsumen. Terdapat beberapa 

pilihan media yang dapat digunakan untuk melakukan pengiklanan, antara 

lain melalu (1) surat kabar, (2) majalah, (3) radio, (4) televisi, (5) papan 

reklame (outdoor advertising), (6) surat langsung (direct mail). 
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2) Penjualan perseorangan 

Penjualan perseorangan memiliki peranan yang penting dalam 

pemasaran jasa karena beberapa hal yaitu interaksi secara personal antara 

penyedia jasa dan pelanggan sangat penting; jasa tersebut disediakan oleh 

orang (sumber daya manusia) bukan oleh; dan orang merupakan bagian dari 

produk jasa. 

Sifat penjualan perseorangan dapat dikatakan lebih fleksibel karena 

tenaga penjualan dapat secara langsung menyesuaikan penawaran 

penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. 

Selain itu, tenaga penjualan juga dapat segera mengetahui reaksi calon 

pembeli terhadap penawaran penjualan sehingga dapat mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian diempat saat itu juga. 

Apabila dibandingkan dengan media periklanan maka pesan yang 

disampaikan melalu media ini ditujukan kepada orang-orang yang 

sebenarnya bukan prospek (calon pembeli/pengguna). Sebaliknya, melalui 

penjualan perorangan, perusahaan sudah berhadapan dengan calon pembeli 

potensial. 

a. Karakteristik Penjualan Personal 

1) Konfrontasi personal (personal confrontation). Penjualan personal 

mencakup hubungan yang hidup, langsung, interaktif antara dua 

orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat mengobservasi reaksi 

dari pihak lain dengan lebih dekat. 
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2) Mempererat (cultivation). Penjualan personal memungkinkan 

timbulnya berbagai jenis hubungan mulai dari hubungan penjualan 

sampai hubungan yang lebih erat lagi. Wiraniaga biasanya sudah 

benar-benar mengetahui minat pelanggan yang terbaik. 

3) Respons (response). Penjualan personal membuat pembeli merasa 

berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga. 

b. Fungsi Penjualan Personal 

Pada umumnya, aktivitas penjualan personal memiliki bebrapa 

fungsi berikut : 

1) Mencari prospek (prospecting), yaitu mencari pembeli dan 

menjalin hubungan dengan mereka. 

2) Menetapkan sasaran (targeting), yaitu menentukan pelanggan yang 

akan dituju. 

3) Mengkomunikasikan (communicating), yaitu memberi informasi 

mengani produk perusahaan kepada pelanggan. 

4) Menjual (selling), yakni mendekati, mempresentasikan dan 

mendemonstrasikan, mengatasi penolakan, serta menjual produk 

kepada pelanggan. 

5) Melayani (servicing), yakni memberikan berbagai jasa dan 

pelayanan kepada pelanggan. 

6) Mengumpulkan informasi (information gathering), yakni 

melakukan riset dan intelejen pasar. 
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7) Mengalokasikan (allocating), yakni mengalokasikan kelangkaan 

waktu penjual dan pembeli.  

3) Promosi penjualan  

Promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk  

meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan 

akhirnya. Titik promosi penjualan atas brosur, lembar informasi, dan lain-

lain. Promosi penjualan dapat diberikan kepada: 

a. Konsumen, berupa penawaran Cuma-Cuma (gratis), sampel, demo 

produk, kupon, pengembalian tunai, hadiah, kontes, dan garansi; 

b. Perantara, berupa barang Cuma-Cuma, diskon, upah periklanan, iklan 

kerjasama, kontes distribusi atau pemasaran, penghargaan; 

c. Tenaga penjualan, berupa bonus, penghargaan, kontes promosi, dan 

hadia untuk tenaga penjualan terbaik. 

 

a. Karakteristik Promosi penjualan  

Terdapat tiga hal mendasar dalam promosi penjualan, yaitu : 

1) Penting sekali bagi promosi penjualan untuk berjalan selaras dengan 

periklanan. Oleh karena itu strategi penegmbangan promosi 

penjualan membutuhkan perhatian khusus. 

2) Umumnya terdapat tiga sasaran yang dituju dalam promosi 

penjualan, yakni konsumen, penjual perantara, dan tenaga penjualan. 

3) Promosi penjualan merupakan senjata kompetitif yang memberikan 

dorongan ekstra bagi pasar sasaran untuk membeli atau mendorong 
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satu merek diatas merek yang lain dalam penjualan (Hermawan, 

2012) 

 

4) Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat (humas) merupakan kiat pemasaran 

penting lainnya, dimana perusahaan tidak hanya harus berhubungan 

dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus 

berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar.  

Dari sisi pemasaran, public relation atau hubungan masyarakat 

adalahberbagai program untuk mempromosikan dan/atau melindungi 

citra perusahaan atau masing-masing produknya. Daya tarik hubungan 

masyarakat didasarkan pada tiga sifat khusus, meliputi : 

a. Kredibilitas yang tinggi. Cerita dan penggambaran mengneai 

beritanya lebih otentik dan dipercaya oleh pembaca dibandingkan 

dengan iklan. 

b. Kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. 

Hubungan masyarakat dapat menjangkau banyak calon pembeli 

yang cenderung menghindari wiraniaga dan iklan. 

c. Dramatisasi. Hubungan masyarakat memiliki kemampuan untuk 

mendramatisasi suatu perusahaan atau produk. 

Meski pemasar cenderung jarang menggunakan hubungan 

masyarakat, program hubungan masyarakat yang direncanakan 

dengan baik dan dikoordinasikan dengan elemen bauran promosi 
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yang lain dapat menjadi sangat efektif. Kegiatan-kegiatan hubungan 

masyarakat meliputi hal-hal berikut: 

a. Hubungan pers. Memberikan informasi yang pantas/layak dimuat 

di surat kabar atau media massa lainnya agar dapat menarik 

perhatian publik terhadap sesuatu baik seseorang, produk, jasa, 

atau organisasi. 

b. Publisitas produk. Aktivitas ini meliputi berbagau upaya untuk 

mempublikasikan produk-produk tertentu. 

c. Komunikasi korporat. Kegiatan ini mencakup komunikasi 

internal dan eksternal, serta mempromosikan pemahaman tentang 

organisasi. 

d. Melobi. Melobi merupakan usaha untuk bekerjasama dengan 

pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah sehingga 

perusahaan mendapatkan informasi-informasi penting yang 

berharga. Bahkan kadang kala juga dimaksudkan untuk 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil. 

e. Konseling. Aktivitas ini dilakukan dengan jalan memberi saran 

dan pendapat kepada manajemen mengenai masalah-masalah 

yang berkaitan dengan publik serta mengenai posisi dan citra 

perusahaan. 

Beberapa tugas pemasaran humas antara lain: 

a. Membangun citra; 

b. Mendukung aktivitas komunikasi lainnya; 
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c. Mengatasi permasalahan dan isu yang ada; 

d. Memperkuat penentuan posisi perusahaan; 

e. Mempengaruhi publik yang spesifik; 

f. Mengadakan peluncuran untuk produk jasa baru 

Program yang dijalankan hubungan masyarakat antara lain adalah: 

a. Publikasi; 

b. Acara-acara penting; 

c. Hubungan dengan investor; 

d. Pameran; 

e. Mensponsori beberapa acara. 

Bagian penting dari pekerjaan petugas humas dalam suatu organisasi adalah: 

a. Membuat kesan (image). Kesan disini berarti “gambaran yang diperoleh 

seseorang tentang suatu fakta sesuai dengan tingkat pengetahuan dan 

pengertian mereka (terhadap suatu produk, orang, atau situasi)”. 

b. Pengetahuan dan pengertian. Humas memiliki peran penting dalam 

membantu memberikan informasi kepada publik internal (dalam 

organisasi) dan publik eksternal (luar organisasi) dengan menyediakan 

informasi akurat dalam format yang mudah dimengerti, sehingga 

ketidakpedulian akan suatu organisasi, atau tempat dapat diatasi melalui 

pengetahuan dan pengertian. 

c. Menciptakan ketertarikan. Humas juga harus dapat menciptakan 

ketertarikan publik dalam suatu situasi atau serial/serangkaian situasi, 
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yang mungkin memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi atau 

sekelompok orang. 

d. Penerimaan. Masyarakat mungkin bersikap melawan dalam suatu situasi 

karena mereka mengerti apa yang sedang terjadi, atau mengapa hal 

tersebut terjadi. Profesi humas mempunyai peran kunci untuk 

menjelaskan suatu situasi atau kejadian dengan sejelas-jelasnya sehingga 

ketidakpedulian, dan bahkan sikap menentang, yang menjadi atmosfer 

disekelilingnya dapat dibalikkan menjadi pengertian dan penerimaan. 

e. Simpati. Dengan mengemukakan informasi secara jelas dan tidak bias 

merupakan cara yang umum digunakan dan terbukti berhasil untuk 

meraih simpati. 

 

5) Informasi Dari Mulut Ke Mulut (WOM) 

Dalam hal ini, peranan orang sangat penting dalam mempromosikan 

jasa. Pelanggan sangat dekat dengan penyampaian jasa. Dengan kata lain, 

pelanggan tersebut akan berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensi 

tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut sehingga informasi 

dari mulut ke mulut (WoM) ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya 

terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi yang 

lainnya. 

Penelitian menunjukkan bahwa pelanggan memiliki pandangan kuat 

akan suatu jasa cenderung lebih vokal menceritakan pengalaman mereka 

ketimbang yang biasa-biasa saja, dan pelanggan yang benar-benar tidak 
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puas akan bersuara lebih keras ketimbang pelanggan yang puas. Pelanggan 

yang pada awalnya tidak puas dengan suatu jasa dapat menyebarkan wom 

positif apabila mereka puas dengan cara perusahaan melakukan sebuah 

layanan. Wom yang positif penting bagi perusahaan jasa, karena jasa 

cenderung memiliki proporsi pengalaman dan kepercayaan yang tinggi 

sehingga diasosiasikan dengan resiko tinggi oleh calon pembeli. Nyatanya, 

banyak perusahaan jasa yang sukses membangun merek yang kuat dengan 

bersandar pada wom dari pelanggan yang puas. Karena wom bisa bertindak 

sebagai agen penjual yang ampuh dan sangat dipercaya, sebagian pemasar 

menjalankan beragam strategi untuk mendorong komentar positif dan 

persuasif dari pelanggan lama. Strategi-strategi ini mencakup: 

a. Menciptakan promosi menarik membuat orang membicarakan betapa 

hebatnya jasa yang diberikan perusahaan. 

b. Menawarkan promosi yang mendorong pelanggan untuk mengajak 

orang lain begabung agar menggunakan jasa tersebut (misalnya 

“ajaklah dua teman, dan yang ketiga makan gratis”) 

c. Mengembangkan skema insetif untuk pemberian rujukan seperti 

menawarkan pelanggan lama unit jasa gratis, voucher saat 

memperkenalkan pelanggan baru kepada perusahaan.(Lovelock dkk., 

2010) 

(a) Indikator word of mouth 

Berdasarkan pendapat (Rangkuti, 2009), pesan yang disampaikan 

melalui word of mouth dapat diukur dengan menggunakan indikator-
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indikator, yaitu dengan melihat hubungan antara lawan bicara mengenai 

produk X dan tindakan setelah melakukan pembicaraan mengenai produk X 

tersebut. Indikator tersebut meliputi: 

1. Keahlian lawan bicara 

2. Kepercayaan terhadap lawan bicara 

3. Kejujuran lawan bicara 

4. Objektivitas lawan bicara 

5. Niat lawan bicara 

 

6) Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung adalah pendekatan pemasaran yang bersifat bebas 

dalam menggunakan saluran distribusi dan/atau komunikasi pemasaran, tidak 

ada distributor, pengecer, atau pedagang grosir yang berada diantara 

perusahaan dan konsumen.Karakteristik pemasaran langsung adalah adanya 

interaktivita, menggunakan berbagai media dan transaksi yang tak terbatas dan 

mungkin dilakukan dimanapun. Pemasaran langsung merupakan unsur 

terakhir dalam bauran komunikasi dan promosi. Terdapat enam media dari 

pemasaran langsung yaitu meliputi : 

a. Surat langsung (direct mail) 

Surat langsung digunakan untuk menjual berbagai jenis barang dan jasa 

untuk konsumen dan juga bisnis. Surat langsung memberikan keuntungan 

dibandingkan dengan media lain. Keuntungan yang paling penting adalah 

selectivitas dna personalisasinya. Hal ini berarti pemasar tidak perlu 
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menjangkau setiap orang, melainkan cuku mencapai sejumlah individu 

yang telah ditargetkan selama pemasar betul-betul menetapkan 

segmentasinya secara benar dan mengatahui latar belakang mereka yang 

akan membeli. 

b. Telemarketing  

Pemasaran langsung berbasis telepon dapat berupa inbound dan 

outbound.Inbound telemarketing (telemarketing kedalam) dikenal sebagai 

pelayanan jarak jauh dan biasanya melibatkan penanganan pesanan dan 

merespons permintaan informasi produk. Outbound telemarketing 

(telemarketing ke luar) digunakan sebagai penjualan satu langkah (one-

step selling), tindak lanjut dan penjualan, memperbesar penjualan dan 

membuat pelanggan menjadi aktif. Telemarketing memiliki keunggulan 

menjadi media yang personal dan interaktif. Sisi lemah telemarketing 

adalah biayanya yang lebih mahal dibandingkan surat langsung, selain itu 

telemarketing lebih banyak menyentuh masalah privasi yang dapat terjadi 

ketika pemasar menghubungi calon pelanggan, hal ini banyak 

menimbulkan tuntutan hukum sehingga pemerintah menerapkan aturan 

ketat terhadap telemarketing.  

c. Majalah  

Iklan majalah memberikan peluang bagi pemasar langsung untuk 

mencapai konsumen yang ketertarikannya telah terindifikasi dengan baik. 

Selain menawarkan produk secara intensif pada majalah yang memiliki 

fokus/segmen tertentu, pemasar langsung dapat memanfaatkan majalah 
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tersebut dan mengambil keuntungan dari ruang iklan yang ada dengan 

sasaran pasar khusus tersebut. Iklan majalah memberikan keuntungan dari 

sisi reproduksinya yang bewarna (khususnya bila dibandingkan surat 

kabar harian) iklan majalah juga biasanya lebih rendah dibandingkan 

dengan surat langsung. Namun dalam beberapa kasus periklanan majalah 

tidak seselektif sebagaimana telemarketing atau surat langsung. 

d. Surat kabar 

Surat kabar memiliki beberapa keuntungan lebih dibandingkan majalah. 

Sebagai media surat kabar lebih dikenal oleh konsumennya, variasi bagian 

yang ditawarkan juga lebih baik, responnya lebih segera dan liputannya 

lebih luas dan besar serta ragam khalayak lebih banyak. Agar pesan dapat 

tersampaikan dengan lebih baik kepada yang dituju, pemasar langsung 

biasanya menyisipkan pesan terpisah berupa brosur ke dalam koran atau 

dengan menempatkan pesannya pada kolom atau halaman khusus di dalam 

surat kabar. Kerugiannya adalah kualitas hasil cetak yang lebih rendah dan 

keterbatasan warna (khususnya pada halaman hitam putih). Konten 

editorial juga dapat berdampak negatif dalam merespon jika dibandingkan 

dengan majalah.  

e. Radio  

Berbeda dengan media lainnya, radio dan telepon tidak memiliki aspek 

visual melainkan hanya audio (suara). Pengemasan yang baik terkait 

alasan penjualan menjadi sangat penting, dan tim kreatif harus sangat 

cermat merancang pengaturan waktunya. Penggunaan musik dan efek 
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suara juga harus dilakukan secara cermat, sehingga pendengar tidak 

kehilangan maksud penyampaian dari kata-kata yang disampaikan. Maka 

sangatlah penting bagi tim kreatif yang akan merancang pesan untuk 

menyerukan tindakan (pembelian) kepada pendengar melalui iklan spot 

radio. 

f. Televisi 

Pemasaran langsung di televisi memberikan peluang kepada pengiklan 

untuk membengun hubungan yang lebih dekat dengan khalayak dan 

mengatasi penonton tertentu yang skeptis terhadap produk. Selain itu 

pemasar akan mampu menampilkan gambaran cerita tentang fitur produk 

dan manfaatnya secara lebih detail. Dengan semakin meningkatknya 

konsumen potensial melalui televisi interaktif seiring berkembangnya TV 

kabel/ TV berbayar/berlangganan telah menjadi alternatif yang menarik 

karena pada umumnya peluang sebuah acara untuk ditonton pada TV kabel 

lebih besar. Selain itu dengan lebih banyaknya saluran televisi pada TV 

kabel yang memfokuskan diri pada segmen tertentu akan memudahkan 

pemasar untuk menyampaikan pesannya kepada sasarannya. Televisi 

dengan respon langsungnya menjanjikan perkembangan yang dinamis 

dimasa depan bagi perkembangan pemsaran langsung 

g. Internet  

Internet juga telah menjadi media pemasaran langsung yang potensial. 

Fleksibilitas pemasaran langsung memungkinkan terjadinya interaktivitas, 

dan sebagai media internet dapat terukur secara nyata. Teknik pemasaran 
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langsung dapat diterapkan untuk situs katalog online, virtual malls, dan 

website stand alone (mandiri) untuk membangun database pelanggan, 

mengembangkan hubungan konsumen dan memberikan kemungkinan 

mengukur respon secara langsung. Pemasar langsung juga dapat 

melakukan eksperimen langsung dengan cara mengirimkan pesan melaui 

e-mail yang tersedia. Ada juga pemasar yang mengirimkan sejumlah besar 

e-mail, baik diminta atau tidak, kepada konsumen sasarannya yang secara 

teknis dikenal dengan spamming. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Guna mendukung penelitian ini, maka dilakukan penelitian awal 

terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi topik yang akan 

diteliti. Hasil-hasil temuan dari penelitian terdahulu memberikan kerangka 

pengetahuan yang meluas mengenai variabel-variabel yang terkait dengan 

perilaku konsumen yang melakukan kunjungan wisata. Adapun hasil-hasil 

penelitian terdahulu yangberkaitan dengan keputusan berkunjung adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2017) yang berjudul “Pengaruh 

Harga dan Fasilitas terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan (Studi pada 

Objek Wisata Gibeon Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir)” hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel fasilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di objek wisata Bukit 

Gibeon. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan uji 

Fdan uji T. 



37 
 

Penelitian yang selanjutnya oleh (Lempoy et al, 2015) yang berjudul 

“Pengaruh Harga, Lokasi, Dan Fasilitas Terhadap Keputusan Menggunakan 

Jasa Taman Wisata Toar Lumimuut (Taman Eman) Sonder”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel harga, lokasi, dan fasilitas berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap keputusan menggunkan jasa Taman Wisata 

Toar Lumimuut. Dalam penelitian tersebut variabel harga, lokasi, dan fasilitas 

memiliki pengaruh positif yang signifikan serta memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap keputusan menggunakan Jasa Taman Wisata Toar 

Lumimuut. 

Penelitian selanjutnya yang mendukung penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan Andreansyah (2014) yang berjudul “  Pengaruh 

Strategi Promosi Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Mancanegara 

(Studi Pada Museum House of Sampoerna Surabaya) ”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam model penelitian 

tersebut masing-masing mempunyai pengaruh yang nyata terhadap keputusan 

berkunjung ke Museum House of Sampoerna Surabaya. Variabel advertising 

merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan 

berkunjung ke Museum House of Sampoerna Surabaya. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun 

suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti disajikan pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Kerangka penelitian ini menggambarkan adanya pengaruh dari dua 

variabel independen yaitu fasilitas (X1) dan promosi (X2) terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan berkunjung (Y) pada pengunjung objek wisata 

Coban Talun di Kota Batu 

D. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2014) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah peelitian, dimana rumusan penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Oleh karena itu, hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh fasilitas terhadap keputusan berkunjung  

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung pengaruh fasilitas 

terhadap keputusan berkunjung. Penelitian Sirait (2017) menunjukkan 

bahwa fasilitas berpengaruh positif terhadap keputusan berkunjung. 

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh  Lempoy et al (2015) juga 

menunjukkan bahwa fasilitas berpengaruh positif terhadap keputusan 

berkunjung. 

Fasilitas merupakan faktor pendukung yang penting yang harus 

diperhatikan pada setiap tempat wisata, apabila fasilitas yang disediakan 

Fasilitas (X1) 

Keputusan 

Berkunjung (Y) 

Promosi (X2) 
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dapat memenuhi kebutuhan pengunjung dan membuat pengunjung merasa 

nyaman, maka fasilitas yang disediakan diperusahaan jasa memenuhi 

maka akan meningkatkan keputusan seseorang untuk berkunjung. Dari 

uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1: fasilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

berkunjung pada objek wisata Coban Talun Batu 

2. Pengaruh promosi terhadap keputusan berkunjung  

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung pengaruhpromosi 

terhadap keputusan berkunjung (Andreansyah, 2014) menunjukkan bahwa 

promosi berpengaruh secara possitif terhadap keputusan berkunjung. 

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Novena (2013) juga 

menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap keputusan 

berkunjung.. 

Faktor pendorong yang sangat kuat dalam pengambil keputusan 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh strategi promosi, karena promosi 

memiliki keterlibatan dalam keputusan pembelian produk/jasa. Promosi 

merupakan informasi mengenai keunggulan jasa yang akan ditawarkan, 

sehingga promosi memiliki kesan untuk membujuk para konsumen agar 

mau menggunakan jasa tersebut. Dari uraian tersebut, maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

H2 : promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

berkunjung pada objek wisata Coban Talun Batu. 


