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BAB II  

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS  

  

2.1  Loyalitas Pelanggan   

2.1.1 Definisi Loyalitas Pelanggan  

Kotller dan Keller (2009:138) mengungkapkan loyalitas adalah komitmen 

yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk 

atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran 

berpotensi menyebabkan pelanggan beralih.  

Loyalitas menurut (Tjiptono 2011:481) perilaku pembelian ulang semata 

menyangkut pembeliat merek tertentu yang sama secara berulang kali (bisa 

dikarenakan memang hanya satu satu nya merek yang tersedia, merk termurah dan 

sebagainya). Menurut (Barlow & Maul 2000:12), loyalitas lebih dari sekedar  

attitude dan nice feelings. Loyalitas merupakan tipikal dari keterlibatan yang lebih 

banyak terhadap produk. Oleh karena itu loyalitas adalah suatu behavior.  Secara 

umum loyalitas dimaknai sebagai komitmen pelanggan untuk  

berlangganan atau membeli ulang produk/jasa terpilih secara konsisten (Hurriyati, 

2005). Dalam kajian pemasaran pariwisata, loyalitas yang dimaksud adalah 

kunjungan ulang ke sebuah destinasi wisata. Lebih spesifik dari loyalitas adalah 

sebuah kondisi dimana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merk 

tersebut dan bermaksud meneruskan pembeliannya dimasa mendatang. Ini berarti 

loyalitas selalu berkaitan dengan preferensi pelanggan dan pembelian aktual. 

(Lupiyodi, 2013:34).  
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Dari definisi-definisi tentang loyalitas pelanggan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan untuk minat 

membeli ulang suatu produk atau jasa pada suatu perusahaan. Pelanggan dalam hal 

ini memiliki sikap atau respon positif terhadap suatu merk barang atau jasa tersebut.   

2.1.2 Konsep Loyalitas Pelanggan   

Loyalitas dipengaruhi oleh dua kaktor, yaitu keterikatan yang tinggi 

terhadap produk atau jasa tertentu dibandingkan terhadap produk atau jasa potensial 

pesaing, dan pembelian berulang. Ada empat jenis loyalitas, yaitu :  

1. Tanpa loyalitas. Untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan tidak 

mengembangkan loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu. Keterikatan 

terhadap suatu produk atau jasa tertentu yang rendah dikombinasikan 

dengan tingkat pembelian berulang yang rendah menunjukana tidak  

adanya loyalitas.   

2. Loyalitas yang lemah. Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian 

ulang yang tinggi menghadilkan loyalitas yang lemah (inertia loyalty). 

Pelanggan ini membeli karena kebiasaan. Ini adalah jenis pembelian 

“karena kami selalu menggunakannya” atau “karena sudah terbiasa”. 

Dengan kata lain, faktor nonsikap dan faktor situasi merupakan alasan 

utama mrmbeli. Pembeli ini merasakan tingkat kepuasan tertentu dengan 

perusahaan, atau minimal tiada ketidakpuasan yang nyata.  

Loyalitas jenis ini paling umum terjadi pada produk yang sering dibeli.  

Pembeli ini rentan beralih ke produk pesaing yang dapat 

menunjukan manfaat yang jelas. Memungkinkan bagi perusahaan untuk 
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untuk mengubah loyalitas lemah ke dalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi 

dengan secara aktif mendekati pelanggan dan meningkatkan diferensiasi 

positif di benak pelanggan mengenai produk atau jasa perusahaan tersebut 

dibandingkan produk atau jasa perusahaan lain.     

3. Loyalitas tersembunyi. Tingkat keterikatan yang tinggi digabung dengan 

tingkat pembelian yang rendah menunjukan loyalitas tersembunyi (latent 

loyalty). Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, pengaruh 

situasi dan bukan pengaruh sikap yang mementukan pembelian berulang. 

Dengan memahami faktor situasi yang berkontribusi pada loyalitas 

tersembunyi, perusahaan dapat menggunakan strategi untuk mengatasinya, 

seperti menambah variasi produk atau layanan jasa tertentu yang lebih 

mengakomodir kebutuhan pelanggan sehingga dapat mempengaruhi  

pelanggan untuk membeli ulang.      

4. Loyalitas premium, adalah jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, 

terjadi bila ada tingkat keterikatan yang tinggi dan tingkat pembelian ulang 

yang juga tinggi. Ini merupakan jenis loyalitas yang lebih disukai untuk 

semua pelanggan di setiap perusahaan. Pada tingkat keterikatan paling 

tinggi tersebut, orang bangga karena menemukan dan menggunakan produk 

tertentu dan senang membagi pengetahuan mereka dengan teman dan 

keluarga. Para pelanggan seperti ini akan menjadi pendukung vokal produk 

tersebut dan selalu menyarankan orang lain untuk membelinya.  
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 2.1.3 Jenis-jenis loyalitas pelanggan  

Menurut Jill Griffin (2005:22) terdapat empat jenis loyalitas yang muncul 

bila keterikatan rendah dan tinggi diklasifikasi silang dengan pola pembelian ulang, 

yang rendah dan tinggi.  

Adapun jenis-jenis loyalitas pelanggan yaitu:  

1) Tanpa Loyalitas   

Untuk berbagai alasan tertentu, ada beberapa konsumen yang tidak 

mengembangkan loyalitas atau kesetiaan kepada suatu produk maupun jasa 

tertentu. Tingkat keterikatan yang rendah dengan tingkat pembelian ulang 

yang rendah menunjukan absennya suatu kesetiaan. Pada dasarnya, suatu 

usaha harus menghindari kelompok no loyality ini untuk dijadikan target 

pasar, karena mereka tidak akan menjadi konsumen yang setia.   

2) Loyalitas yang lemah (Inertia Loyality)   

Inertia loyality merupakan sebuah jenis loyalitas konsumen yang 

dimana adanya keterikatan yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi. 

Konsumen yang memiliki sikap ini biasanya membeli berdasarkan kebiasaan. 

Dasar yang digunakan untuk pembelian produk atau jasa disebabkan oleh 

faktor kemudahan situsional. Kesetiaan semacam ini biasanya banyak terjadi 

terhadap produk atau jasa yang  sering dipakai.  

Pembelian dengan loyalitas yang lemah beralih ke produk pesaing yang 

dapat menunjukkan manfaat yang jelas. Meskipun demikian, perusahaan 

masih memiliki kemungkinan untuk mengubah jenis loyalitas ini ke dalam 

bentuk loyalutas yang lebih tinggi melalui pendekataan yang aktif ke 
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pelanggan dan peningkatan nilai perbedaan positif yang diterima konsumen 

atas produk maupun jasa yang ditawarkan kepadanya dibandingkan dengan 

yang ditawarkanpara pesaing lain. Hal ini dapat dilakukan melalui 

peningkatan keramahan dalam pelayanan dan fasilutas yang diberikan kepada 

konsumen.  

3) Loyalitas tersembunyi (Laten Loyality)  

Jenis loyalitas tersembunyi merupakan sebuah kesetiaan atau 

keterikatan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian ulang 

yang rendah. Konsumen yang mempunyai sikap laten loyality pembelian 

ulang juga didasarkan pada pengaruh faktor situasional dari pada sikapnya.  

4) Loyalitas Premium (Premium Loyality)  

Loyalitas ini merupakan yang terjadi bilamana suatu tingkat keterikatan 

tinggi yang berjalan selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Setiap 

perusahaan tentunya sangat mengharapkan kesetiaan jenis ini dari setiap 

usaha preference yang tinggi.    

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan   

1. Satisfaction (Kepuasan)  

Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara harapan sebelum 

melakukan pembelian dengan kinerja yang dirasakan.  

2. Emotional bonding (ikatan emosi)  

Dimana konsumen dapat terpengaruh oleh sebuah merek yang memiliki 

daya tarik tersendiri sehingga konsumen dapat diindetifikasikan dalam 

sebuah merek, karena sebuah merek dapat mencerminkan karakteristik 
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konsumen tersebut. Ikatan yang tercipta dari sebuah merek ialah ketika 

konsumen merasakan ikatan yang kuat dengan konsumen lain yang 

menggunakan produk atau jasa yang sama.  

3. Trust (kepercayaan)  

Kemauan seseorang untuk mempercayakan perusahaan atau sebuah merek 

untuk melakukan atau menjalankan sebuah fungsi.  

4. Choice reduction and habit (kemudahan)   

Jika konsumen akan merasa nyaman dengan sebuah merek ketika situasi 

mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan. Bagian dari  

loyalitas konsumen seperti pembelian produk secara teratur dapat didasari 

pada akumulasi pengalaman setiap saat.  

5. History with company (pengalaman dengan perusahaan)  

Sebuah pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk perilaku. 

Ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik dari perusahaan, maka kita 

akan mengulangi perilaku kita pada perusahaan tersebut.  

6. Kelima faktor diatas dapat membentuk loyalitas pelanggan yang didasari 

perspektif sikap dan perilaku. Loyalitas pelanggan yang didasari perspektif 

sikap dipengaruhi oleh ketiga faktor pertama, sedangkan loyalitas yang 

didasari perspektif perilaku dipengaruhi oleh kedua hal lainnya.  

  

2.1.5 Indikator-indikator untuk mengukur loyalitas pelanggan  

Indikator dari loyalitas pelanggan menurut Kotler & Keller (2006:57) adalah:   

1. Repeat Purchase (kesetiaan terhadap pembelian produk).  
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2. Retention (ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai perusahaan).  

3. Referalls (mereferensikan secara total esistensi perusahaan).  

Indikator Loyalitas dalam penelitian ini mengacu pada penelitianWeisheng 

et al (2016), yaitu:  

1. Saya akan bercerita tentang pengalaman menarik berkunjung keobjekwisata.  

2. Saya akan merekomendasikan kepada orang lain  

3. Saya akan berkunjung kembali  

  

2.2  Kualitas Layanan  

2.2.1 Definisi Kualitas Layanan  

 Kualitas layanan menurut Kotler dan Keller (2012) adalah semua tindakan 

kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Fitzsimmons (2011) 

menyatakan bahwa layanan adalah sebuah paket barang dan jasa dengan informasi 

yang disediakan di beberapa lingkungan. Batesson dan Hoffman (2008) 

menyatakan bahwa kualitas layanan adalah sikap yang dibentuk oleh evaluasi 

jangka panjang dan menyeluruh atas penampilan atau kinerja perusahaan.  Menurut 

kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.  

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. 

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhandan 

keinginan konsumen demi terciptanya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler 
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juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan 

sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan 

menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata 

kualitas mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan 

mengartikannya secara berlainan tetapi dari beberapa defini yang dapat kita jumpai 

memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya 

terdapat elemen sebagai berikut: 1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau 

melebihkan harapan pelanggan. 2) Kualitas mencangkup produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan. 3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.  

 Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam 

hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang 

berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahan yang 

ditunjukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan 

konsume. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka trima atau peroleh 

dengan pelayanan sesungguhnya mereka berharap terhadap atribut-atribut 

pelayanan suatu perusahaan. Hubungan antara produsen dan konsumen 

menjangkau jauh melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan purna jual, kekal 

abadi melampaui masa kepemilikan produk. Perusahaan menganggap konsumen 

sebagai raja yang harus dilayani dengan bail, mengingat dari konsumen tersebut 

akan memberikan keuntungan kepada perusahaan agar dapat terus hidup.   
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2.2.2 Konsep Kualitas Layanan  

Konsep kualitas layanan pada dasarnya memberikan persepsi secara konkrit 

mengenai kualitas suatu layanan.Konsep kualitas layanan ini merupakan suatu 

revolusi secara menyeluruh, permanen dalam mengubah cara pandang manusia 

dalam menjalankan atau mengupayakan usaha-usahanya yang berkaitan dengan 

proses dinamis, berlangsung, terus menerus di dalam memenuhi harapan, keinginan 

dan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan teori ”Quality” yang dikemukakan oleh 

Marcel (2003:192) bahwa  keberhasilan suatu tindakan jasa ditentukan oleh 

kualitas. Kualitas merupakan apresiasi tertinggi dari tindakan pelayanan.  

Konsep kualitas layanan pada dasarnya adalah suatu standar kualitas yang 

harus dipahami di dalam memberikan pelayanan yang sebenarnya tentang 

pemasaran dengan kualitas layanan. Hal tersebut bukan hanya bersifat cerita atau 

sesuatu yang mengada-ada, tetapi harus disesuaikan dengan suatu standar yang 

layak, seperti standar ISO (International Standardization Organization), sehingga 

dianggap sebagai suatu kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian, memiliki 

keselarasan dengan spesifikasi, kebebasan dengan segala kekurangannya, 

membentuk kepuasan pelanggan, memiliki kredibilitas yang tinggi dan merupakan 

kebanggaan.   

Yong dan Loh (2003:146) memberikan suatu pengertian bahwa konsep 

kualitas layanan adalah suatu kecocokan untuk penggunaan yang bertujuan untuk 

menemukan suatu pemikiran yang jelas dari proses pemikiran yang melahirkan 

adanya suatu pemahaman yang tidak sulit untuk dipahami, karena tujuannya jelas 

dan prosesnya merupakan continue quality improvement (proses yang 
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berkelanjutan). Tinjauan mengenai konsep kualitas layanan sangat ditentukan oleh 

berapa besar kesenjangan (gap) antara persepsi pelanggan atas kenyataan pelayanan 

yang diterima, dibandingkan dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang harus 

diterima. Menurut Parasuraman (2001:162) bahwa konsep kualitas layanan yang 

diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas layanan 

tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan kehandalan. 

Selain itu, pelayanan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh berbagai persepsi 

komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman masa lalu dan 

komunikasi eksternal, persepsi inilah yang memengaruhi pelayanan yang 

diharapkan (Ep = Expectation) dan pelayanan yang dirasakan (Pp = Perception) 

yang membentuk adanya konsep kualitas layanan.    

2.2.3 Jenis-jenis Kualitas Layanan   

Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari 

tiga macam, yaitu:  

1. Layanan dengan lisan Layanan dengan lisan dilakukan dengan petugaspetugas 

dibidang hubungan masyarakat, bidang pelayanan informasi dan bidang-

bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan.  

2. Layanan melalui tulisan Layanan melalui tulisan ini merupakan bentuk 

pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari 

segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya, apabila kalau diingat bahwa 

sistem pelayanan pada abad reformasi ini mengemukakan sistem layanan yang 

serba canggih dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya layanan melalui tulisan 
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sangat efesien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar 

layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal 

yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam pengolahan 

masalah maupun dalam proses penyelesaian (pengetikan, penandatanganan 

dan pengiriman kepada yang bersangkutan).  

3. Layanan yang berbentuk perbuatan Pelayanan yang berbentuk perbuatan 7080 

% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah.karena itu 

faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap 

hasil perbuatan dan hasil pekerjaan.   

  

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan  

Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu: expected 

service dan perceived Service. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan 

(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan (expected service), maka 

kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika layanan yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai 

kualitas yang ideal. Sebaliknya jika layanan yang di terima lebih rendah daripada 

yang di harapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan buruk. Maka, baik tidaknya 

kualitas layanan tergantung pada penyedia layanan  dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten.  

Christian Gronroos (2017) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor 

yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu :  
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1. Menjaga dan memperhatikan , bahwa pelanggan akan merasakan karyawan 

dan sistem opersional yang ada dapat menyelesaikan problem mereka.  

2. Spontanitas, dimana karyawan menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan 

masalah pelanggan.  

3. Penyelesaian masalah, karyawan yang berhubungan langsung dengan 

pelanggan harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas berdasarkan 

standar yang ada, termasuk pelatihan yang diberikan untuk dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik.  

4. Perbaikan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan harus mempunyai 

personel yang dapat menyiapkan usah-usaha khusus untuk mengatasi kondisi 

tersebut.  

2.2.5 Indikator-indikator dan Dimensi untuk mengukur Kualitas Layanan  

Masing-masing dimensi memiliki indikator-indikator yang akan dijelaskan 

sebagai berikut :  

1. Tangibles (berwujud) : kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. Indikatornya 

adalah :  

a. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan  

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan  

c. Kemudahan dalam proses pelayanan  

d. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan  

e. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan  

f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan.  
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2. Realibility (kehandalan) : kemampuan dan keandalan untuk menyediakan 

pelayanan yang terpercaya. Indikatornya adalah :  

a. Kecermatan petugas dalam melayani  

b. Memiliki standar pelayanan yang jelas  

c. Kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan  

d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan  

3. Responsivess (ketanggapan) : kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 

pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 

Indikatornya adalah:  

a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan  

b. Petugas melakukan pelayanan dengan cepa  

c. Petugas melakukan pelayanan dengan tepat  

d. Petugas melakukan pelayanan dengan cermat  

e. Petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat  

f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas  

4. Assurance (jaminan) : kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai 

dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Indikatornya adalah:  

a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan  

b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan  

c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan  

d. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan  



23 

 

  

 

5. Emphaty (Empati) : sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen. Indikatornya adalah :  

a. Mendahulukan kepentingan pelanggan/pemohon  

b. Petugas melayani dengan sikap ramah  

c. Petugas melayani dengan sikap sopan santun  

d. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan)  

e. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan  

  

2.3   Daya Tarik Wahana Wisata  

2.3.1 Definisi Daya Tarik Wahana Wisata    

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Daya 

Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan 

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.   

Yoeti (1996) , dalam bukunya menyatakan bahwa daya tarik wisata atau  

“tourist attraction”, istilah yang lebih sering digunakan, yaitu segala sesuatu yang 

menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.   

Daya tarik wahana wisata adalah sesuatu yang memiliki daya tarik untuk 

dilihat dan dinikmati yang layak dijual ke pasar wisata (Zaenuri, 2012). Daya tarik 

wisata dapat berupa objek wisata dan atraksi wisata. Objek wisata merupakan daya 

tarik wisata yang bersifat tangible (Zaenuri, 2012) serta tanpa perlu ada persiapan 

terlebih dahulu untuk menikmatinya. Atraksi wisata merupakan daya tarik wisata 
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yang dapat dilihat lewat pertunjukkan dan membutuhkan persiapan bahkan 

memerlukan pengorbanan untuk menikmatinya.   

Daya tarik wahana wisata (Fandy Tjiptono, 1997) merupakan segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan pedagang/penjual untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan. Mason (1999), menekankan pada karakteristik munculnya katagori 

produk yang akan mengakibatkan evaluasi pelanggan potensial pada katagori. Jika 

karakteristik lebih menarik untuk semua pelanggan, meningkatkan kemungkinan 

bilamana pelanggan akan mengadopsi pembaharuan dan melakukan pembelian.  

Daya tarik wahana wisata dibentuk oleh delapan pernyataan seperti harga, 

kelebihan produk, reputasi perusahaan, ketersediaan produk pendukung, aksesoris 

dan jasa, baik buruknya review mengenai produk, kompleksitas produk, keuntungan 

relative dan level standarisasi (Tjiptono, 1997). Jadi dapat dikatakan bahwa mutu 

produk menentukan keadaan dan keberadaan suatu produk. Apabila mutu dari suatu 

produk itu jelek maka daya tarik suatu produk tersebut akan rendah, hal ini 

dikarenakan daya tarik merupakan sesuatu yang amat penting bagi produk.  

Produk wisata merupakan sebuah paket yang tidak hanya tentang keindahan 

atau eksostisme suatu tempta wisata, tapi dalam arti yang lebih luas. Produk wisata 

mencakup daya tarik, fasilitas dalam saat beriwisata, dan juga akses menuju tempat 

wisata tersebut .(Ali. 2012)  

2.3.2 Jenis-jenis Daya Tarik Wahana Wisata  

Jenis-Jenis Daya Tarik Wisata dikelompokan menjadi 3,yaitu :  

a. Daya Tarik Wisata Alam  
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Pariwisata alam merupakan segala sesuatu kegiatan wisata yang berhubungan 

dengan wisata alam, berupa alam yang terbentuk karena hasil cipta Tuhan, 

seperti gunung, pantai, air. Tata lingkungan yang alami, seperti danau, dan tata 

lingkungan hasil tata lingkungan hasil manusia, seperti perkebunan, dan 

peternakan. Yang ditawarkan: iklim, pemandangan alam, flora dan fauna, dan 

gejala alam, (stalakmit, stalaktit, air terjun, air panas)  

b. Daya Tarik Wisata Budaya  

Merupakan jenis wisata yang berdasar pada mozaik tempat, tradisi, kesenian, 

upacara-upacara, dan pengalaman memotret suatu bangsa atau suku bangsa 

dengan masyarakat yang mereflesikan keanekaragaman dan identitas dari 

masyarakat atau bangsa yang bersangkutan.  

c. Daya Tarik Wisata Minat Khusus  

Adalah pariwisata yang menawarkan kegiatan yang tidak biasa dilakukan oleh 

wisatawan pada umumnya atau wisata dengan keahlian khusus atau 

ketertarikan khusus.  

  

2.4  Kepuasan Pelanggan 

2.4.1 Definisi Kepuasan Pelanggan  

 Menurut Philip Kotler (2006,70) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkannya. Jika kinerja suatu 

produk memenuhi atau melebihi ekspetasi dari pelanggan maka akan tercipta rasa 
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puas dan sangat puas pada diri pelanggan. Jika kinerja produk berada dibawah 

harapan, maka pelanggan akan merasa tidak puas.  

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu ukuran kinerja organisasi non 

finansial yang mempunyai kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan 

tujuan organisasi bisnis (Basiya dan Rozak, 2003). Terdapat berbagai definisi 

konseptual kepuasan pelanggan yang digunakan para peneliti sebelumnya.  

Menurut (Giese dan Cote, 2000) dalam penelitiannya telah mengidentifikasi 

berbagai definisi konseptual dari literatur dan dari para penelitian sebelumnya 

tentang kepuasan pelanggan. Berdasarkan beberapa definisi konseptual tersebut, 

Giese, dkk menyimpulkan tiga komponen utama dalam definisi kepuasan 

pelanggan yaitu; pertam kepuasan konsumen merupakan tanggapan emosional dan 

kognitif, kedua tanggapan lebih difokuskan pada ekspetasi, produk, konsumsi dan 

pengalaman, ketiga tanggapan terjadi setelah konsumsi, setelah pemilihan dan 

didasarkan pada akumulasi pengalaman.   

2.4.2 Konsep Kepuasan Pengunjung  

Dari Zeithaml dan Bitner (2003) ini di gunakan dalam penelitian karena dimensi- 

dimensi  yang  mempengaruhi  kepuasan  pelanggan  mewakili  objek  

penelitian.  Lovelock, menjelaskan bahwa kepuasan adalah keadaan emosional, 

reaksi pasca pembelian mereka dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, 

kejengkelan, netralitas, kegembiraan atau kesenangan.Tidak mengherankan bahwa 

perusahaan telah menjadi terosebsi dengan kepuasan pelanggan, mengingat 

hubungannya yang langsung dengan kesetiaan pelanggan, pangsa pasar dan 

keuntungan. Schisffman dan Kanuk menandaskan bahwa kepuasan pelanggan 
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merupakan perasaan seseorang terhadap kinerja dari suatu produk yang dirasakan 

dan diharapkannya. Jadi dari definisi – definisi diatas artinya adalah jika perasaan 

seseorang tersebut memenuhi atau bahkan melebihi harapannya maka seseorang 

tersebut dapat dikatakan puas.   

2.4.3 Indikator Kepuasan Pengunjung  

Pengukuran kepuasan konsumen sangatlah penting untuk dilakukan karena 

memberikan informasi bermanfaat bagi perusahaan, pemegang saham, investor, 

pemerintah, dan konsumen. Menurut Tjiptono (2011,453) ada enam konsep inti 

mengenai obyek pengukuran. Berikut ini adalah enam indikator kepuasan 

konsumen menurut Tjiptono:  

1 Kepuasan pelanggan keseluruhan (Overall Costumer Satisfaction).   

Pelanggan langsung ditanya seberapa puas dengan produk atau jasa. Kepuasan 

diukur berdasarkan produk atau jasa perusahaan bersangkutan dan 

membandingkan dengan tingkat kepuasan keseluruhan terhadap produk.  

2 Dimensi kepuasan pelanggan.  

Mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan dan meminta 

pelanggan menilai produk atau jasa berdasarkan item spesifik, seperti 

kecepatan layanan, fasilitas layanan, atau keramahan staff.   

3 Konfirmasi harapan.  

Kepuasan tidak diukur langsung. Namun disimpulkan berdasarkan 

kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual 

produk pada sejumlah atribut atau dimensi penting.  

Minat pembelian ulang.  
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4 Kepuasan pelanggan diukur berdasarkan perilaku dengan jalan menanyakan 

pelanggan apakah akan berbelanja atau akan menggunakan jasa perusahaan  lagi.  

5 Kesediaan untuk merekomendasi.  

Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama atau bukan hanya 

terjadi satu kali pembelian (seperti pembelian mobil, rumah, asuransi jiwa, tur 

keliling) apakah pelanggan bersedia untuk merekomendasikan produk kepada 

teman atau keluarga apabila ia puas dengan produknya.  

6 Ketidakpuasan pelanggan.  

Ketidakpuasan pelanggan meliputi komplen, retur, biaya garansi, product 

recall, feedback negatif, dan konsumen yang beralih ke pesaing.   

Sedangkan menurut Supranto (2006:233) kepuasan adalah tingkat kepuasan 

seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Jadi 

tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan kinerja yang dirasakan dan 

harapan.    

2.4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pengunjung  

Zeithmal dan Bitner (2003) mengemukakan bahwa kepuasan adalah konsep 

yang jauh lebih luas dari hanya sekedar peneliaian kualitas pelayanan, namun jugs 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat dijelaskan sebagi berikut:  

1.  Kualitas Produk  

Pelanggan akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Konsumen rasional selalu 

menuntut produk yang berkualitas pada setiap pengorbanan yang dilakukan 
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untuk memperoleh produk tersebut. Dalam hal ini kualitas produk yang baik 

akan membarikan nilai tambah di benak konsumen.  

2.  Kualitas pelayanan  

Kualitas pelayanan di bidang jasa akan membuat pelanggan merasa puas 

apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang 

mereka harapkan. Pelanggan yang puas akan menunjukkan kemungkinan 

untuk kembali membeli produk atau jasa yang sama. Pelanggan yang puas 

cenderung akan memberikan persepsi terhadap produk atau jasa sebuah 

perusahaan.  

3.  Emosional  

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang 

lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial 

atau self-esteem yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek 

tertentu.  

4.  Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang 

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. 

Elemen ini mempengaruhi konsumen dari segi biaya yang dikeluarkan, 

biasanya semakin mahal harga suatu produk atau jasa, maka pelanggan atau 

konsumen memiliki nilai ekspektasi yang lebih tinggi.  
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5.  Kemudahan  

Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, dan efisien 

dalam mendapatkan produk atau pelayanan.  

2.5 Kerangka Pikir    

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir  

  Keterangan:   = Berpengaruh  

       Berdasarkan teori pendukung dan kerangka fikir dalam penelitian ini, maka 

dapat di hipotesiskan:  

1. Pengaruh Daya Tarik Wahana Wisata terhadap Kepuasan Pengunjung 

       Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novita Rifaul (2016) 

daya tarik wisata berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap 

kepuasan pengunjung untuk berkunjung ke obyek wisata. Niko Saputra (2017) 

juga menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan variabel daya tarik 

wisata terhadap kepuasan pengunjung.  
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       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Rosyidah Aprilia, dkk (2017) 

ditemukan bahwa daya tarik wisata berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung. Anwani dan Adi Prasetyo Kurniawan (2016) menyatakan bahwa 

daya tarik wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sopyan (2015) bahwa 

daya tarik wisata berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung.  

H1: Daya Tarik Wahana Wisata berpengaruh positif terhadap Kepuasan  

Pengunjung.  

2. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengunjung  

       Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Felita Sasongko dan 

Hartono Subgiono (2013) kualitas layanan secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung.  Endi Sarwoko (2011) 

Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung.   

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Qomariah (2012) kualitas 

layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung. Nira 

Aprowanti (2016) kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Januar Efendi 

Panjaitan dan Ai Lili Yuliati (2016) kualitas layanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pengunjung   

H2: Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengunjung.  

3. Pengaruh Daya Tarik Wahana Wisata terhadap Loyalitas Pelanggan  

       Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hary Hermawan 

(2017) daya tarik wahana wisata berpengaruh positif terhadap loyalitas 
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pelanggan. Adi Irawan (2017) daya tarik wisata berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan.   

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopyan (2015) daya tarik wisata 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pengunjung. Diyan Megantara (2017) 

daya tarik wisata berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  H3: 

Daya Tarik Wahana Wisata berpengaruh secara positif terhadap Loyalitas  

Pelanggan.  

4. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan  

       Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aris Irnandha (2016) 

kualitas layanan berpengaruh secara positif terhadap loyalitas pelanggan. Rizki 

Fajar (2009) kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.   

        Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandriana Marina, dkk (2014) 

kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Yafie Erina Zilfia (2016) kualitas layanan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yulia Larasati 

Putri dan Hardi Utomo (2017) kualitas layanan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan.   

H4: Kualitas Layanan berpengaruh secara positif terhadap Loyalitas  

Pelanggan.  

5. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan  

       Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dessy Fitriyani 

Wulandari (2017) kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan dan positif 
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terhadap loyalitas pelanggan. Mia Rahmiati (2012) kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan.  

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurafni (2015) kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dwi Kusumawati dan 

Dyah Ayu (2015) kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Florensius 

Pureklolog (2017) kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan.   

H5: Kepuasan Pelanggan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

Loyalitas Pelanggan 


