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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pemasaran 

Pemasaran merupakan aktivitas penting bagi perusahaan dan 

merupakan sistem keseluruhan dari kegitaan usaha dengan tujuan untuk 

merencanakan produk, menentukan harga, mempromosikan, menditribusikan 

barang dan jasa. Bahkan pemasaran merupakan ujung tombak untuk 

mencapai suatu keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui 

aktivitas penjualan barang/jasa yang dihasilkan perusahaan, apabila suatu 

perusahaan ingin berhasil dalam melaksanakan proses pemasaran, maka 

manajemen perusahaan harus dapat menerapkan suatu strategi pemasaran 

dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dapat terwujud sesuai dengan misi 

dan visi perusahaan.  

Inti dari pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, pemasaran terjadi jika seseorang 

memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya melalui 

pertukaran. Dimana dengan melakukan sesuatu petukaran akan memberikan 

keadaaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak yang terlibat dibandingkan 

dengan keadaan sebelum pertukaran. Menurut (Kotler, 2009:10) 

mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dengan mana individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptkan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan 

kelompok lainnya. Pengertian pemasaran menurut William J. Stanton 
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(2010:25) mendefinisikan bahwa Pemasaran adalah meliputi keseluruhan 

sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha, yang bertujuan 

merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan, mendistribusikan 

barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang 

aktual maupun potensial. Pemasaran menurut UK Chartered Institute of 

Marketing (dalam Vellas dan Becherel, 2008: 9) adalah suatu proses 

manajemen yang mengidentifikasi dan mengantisipasi permintaan serta 

kepuasan pelanggan dengan memperoleh keuntungan. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen melalui transaksi dan pertukaran yang dirancang 

sedemikian rupa untuk memasarkan produk dan jasa yang dihasilkan melalui 

penetapan harga yang tepat, promosi paling selektif dan pendistribusian yang 

paling sesuai untuk tercapainya kepuasan konsumen agar setia dan menjadi 

konsumen tetap serta memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

2.2. Manajemen Pemasaran Jasa 

Perkembangan pemasaran berawal dari tukar menukar barang secara 

sederhana tanpa menggunakan alat tukar berupa uang. Dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan maka semakin dibutuhkan alat tukar yang 

berlaku umum, yaitu uang. Di samping itu manusia juga memerlukan 

jasa/pelayanan untuk mengurus hal tertentu, sehingga jasa atau pelayanan 

menjadi bagian utama dalam pemasaran. Penyaluran jasa, kebanyakan 

bersifat langsung dari produsen kepada konsumen, seperti jasa perawatan, 
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pengobatan, nasehat-nasehat, hiburan, travel/perjalanan, laundry, museum, 

beauty/shops, dan bermacam-macam service lainnya. Adapun definisi jasa 

menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2013:7) adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengaki batkan perpindahan kepemi likan 

apa pun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. 

Payne dalam Ratih Hurriyati (2010:42), mengemukakan : “Pemasaran 

jasa merupakan suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi, dan 

memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara khusus dengan 

menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut.  Menurut Kotler dan Amstrong (2012:248) service is an activity, 

benefit, or satisfaction offered for sale that is essentially intangible and does 

not result in the ownership of anything. 

Berdasarkan definisi tersebut jasa merupakan aktivitas ekonomi yang 

hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya 

dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah 

bagi konsumen. Jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk 

barang (fisik). Kotler dan Armstrong (2012:260) menggambarkannya sebagai 

berikut :  



 

Sumber : Principles of Marketing

Berdasarkan gambar 2.1, berikut penjelasan empat karakteristik jasa 

menurut Kotler dan Armstrong (2012:261):

1. Jasa tak berwujud (

dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibaui sebelum jasa itu dibeli.

2. Jasa tak terpisahkan (

dipisahkan dari penyedianya, tanpa mempe

itu orang atau mesin.

3. Variabilitas jasa (

bergantung pada siapa yang menyediakan jasa itu dan kapan, dimana, dan 

bagaimana jasa itu disediakan.

4. Jasa dapat musnah (

disimpan untuk dijual atau digunakan beberapa saat kemudian.

 

 

 

Gambar 2.1  
Four Service Characteristic 

Principles of Marketing, Kotler dan  Armstong (2012: 261)

Berdasarkan gambar 2.1, berikut penjelasan empat karakteristik jasa 

menurut Kotler dan Armstrong (2012:261): 

berwujud (service intangibility) berarti bahwa jasa tidak dapat 

dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibaui sebelum jasa itu dibeli.

Jasa tak terpisahkan (service inseparability) berarti bahwa jasa tidak dapat 

dipisahkan dari penyedianya, tanpa mempedulikan apakah penyedia jasa 

itu orang atau mesin. 

Variabilitas jasa (service variability) berarti bahwa kualitas jasa 

bergantung pada siapa yang menyediakan jasa itu dan kapan, dimana, dan 

bagaimana jasa itu disediakan. 

Jasa dapat musnah (service perishability) berarti bahwa jasa tidak dapat 

disimpan untuk dijual atau digunakan beberapa saat kemudian. 
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, Kotler dan  Armstong (2012: 261) 

Berdasarkan gambar 2.1, berikut penjelasan empat karakteristik jasa 

) berarti bahwa jasa tidak dapat 

dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibaui sebelum jasa itu dibeli. 

) berarti bahwa jasa tidak dapat 

dulikan apakah penyedia jasa 

) berarti bahwa kualitas jasa 

bergantung pada siapa yang menyediakan jasa itu dan kapan, dimana, dan 

) berarti bahwa jasa tidak dapat 
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2.3. Bauran Pemasaran Jasa  

Bauran pemasaran digunakan sebagai strategi pemasaran untuk 

mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan. Unsur-unsur yang membentuk bauran pemasaran tersebut dapat 

dijadikan strategi oleh perusahaan untuk dapat menarik konsumen dan 

menciptakan keunggulan bagi perusahaan.  Kotler, et al (2010: 70) 

mengatakan bahwa “the marketing mix is the set of controllable, tactical 

marketing tools that the firm blends to produce the response it wants in the 

target market”. Yang berarti bahwa bauran pemasaran adalah seperangkat 

strategi marketing yang terkendali, yang berpadu dengan kebijakan 

perusahaan untuk menghasilkan respon sesuai dengan yang diinginkan pasar 

yang dituju. Bauran pemasaran berguna sebagai langkah strategis yang dapat 

perusahaan lakukan untuk dapat mempengaruhi jumlah permintaan produk 

yang dihasilkan.  

Menurut Ratih Hurriyati (2010:48) mendefinisikan bahwa “Bauran 

pemasaran (bauran pemasaran) yaitu merupakan unsur-unsur pemasaran yang 

saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan digunakan dengan tepat, sehingga 

perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif, sekaligus 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2012:75), bauran pemasaran merupakan seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan 

perusahaannya di pasar sasaran. Berdasarkan beberapa pendapat menurut para 

ahli tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa bauran pemasaran 
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(marketing mix) merupakan variabel yang dipakai perusahaan yang akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan dalam 

memenuhi atau melayani keinginan konsumen. 

Konsep paling dasar dalam pemasaran adalah bauran pemasaran, yang 

didefinisikan sebagai bagian dari kendali perusahaan yang biasa digunakan 

untuk memuaskan atau mengkomunikasikan pelanggan. Bauran pemasaran 

tradisional terdiri dari 4P : Product, Place (tempat distribusi juga termasuk), 

Price, dan Promotion. Unsur-unsur ini muncul sebagai variabel penentuan 

inti dalam setiap buku marketing dan rencana pemasaran (marketing plan). 

Bauran berarti setiap variabel saling berkaitan dan tak terpisahkan. Lebih jauh 

bauran pemasaran berarti optimal dari keempat faktor pada segmen pasar 

tertentu di saat-saat tertentu. 

Kotler dan Keller (2012:47) mengklasifikasikan bauran pemasaran 

kedalam empat kelompok yang disebut 4P, yaitu price, place, product, and 

promotion seperti gambar dibawah ini: 

 



 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2012:47)

Jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan maka 

pelanggan tentu hadir saat proses jasa tersebut dilakukan, interaksi secara 

langsung dengan petugas jasanya dan secara nyata menjadi bagian dari proses 

produksi jasa tersebut.

mix) terdiri dari 4P yaitu 

sementara untuk pemasaran jasa (

bauran pemasaran yang diperluas (

physical evidence dan

tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya. Menurut 

Tjiptono (2011:39) bauran pemasaran jasa merupakan seperangkat alat yang 

dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang 

ditawarkan kepada pelanggan yang meliputi: produk, harga, promosi, tempat, 

orang, bukti fisik, proses dan layanan pelanggan

 

Gambar 2.2 
Empat P dalam Bauran Pemasaran 

Sumber : Kotler dan Keller (2012:47) 

Jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan maka 

pelanggan tentu hadir saat proses jasa tersebut dilakukan, interaksi secara 

petugas jasanya dan secara nyata menjadi bagian dari proses 

produksi jasa tersebut. Konsep pemasaran tradisional (traditional marketing 

) terdiri dari 4P yaitu product, price, place (distribution), dan promotion

sementara untuk pemasaran jasa (the service marketing mix) terdapat unsur 

bauran pemasaran yang diperluas (expanded marketing mix), yaitu 

dan process yang masing-masing unsur bauran pemasaran 

tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya. Menurut 

tono (2011:39) bauran pemasaran jasa merupakan seperangkat alat yang 

dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang 

ditawarkan kepada pelanggan yang meliputi: produk, harga, promosi, tempat, 

orang, bukti fisik, proses dan layanan pelanggan. 
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Jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan maka 

pelanggan tentu hadir saat proses jasa tersebut dilakukan, interaksi secara 

petugas jasanya dan secara nyata menjadi bagian dari proses 

traditional marketing 

 promotion, 

) terdapat unsur 

), yaitu people, 

masing unsur bauran pemasaran 

tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya. Menurut 

tono (2011:39) bauran pemasaran jasa merupakan seperangkat alat yang 

dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang 

ditawarkan kepada pelanggan yang meliputi: produk, harga, promosi, tempat, 
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Ketiga unsur bauran pemasaran yang baru (people, physical evidence 

dan process) termasuk dalam bauran pemasaran sebagai unsur-unsur yang 

terpisah karena ketiganya berada dalam kendali perusahaan dan karena setiap 

unsur maupun ketiganya akan mempengaruhi keputusan awal konsumen 

untuk membeli sebuah jasa sesuai dengan tingkat kepuasan konsumen. 

Seperti Tabel 2.1 di uraikan masing-masing elemen dari bauran pemasaran 

jasa, sebagai berikut : 

Tabel 2.1  
Marketing Mix For Services 

Product  
 Physical good 
features  
 Quality Level 
 Accessories  
 Packaging  
 Warranties  
 Product Line  
 Branding  

Place  
 Channel Type  
 Exposure 
 Intermediaries  
 Outlet 
Locations  
 Transportation  
 Storage  
 Managing 
channels  

Promotion  
 Promotion 
Blend  
 Sales people  
 Selection  
 Training 
 Incentives 
 Advertising  
 Media types  
 Types of ads  
 Sales 
Promotion  
 Publicity 
Internet 

Price 
 Flexibility  
 Price level  
 Terms 
 Differentiation  
 Discounts  
 Allowances  

People 
 Employees  
 Recruiting  
 Training  
 Motivation  
 Reward  
 Teamwork 
 Customer  
 Education  
 Training  

Physical Evidence 
 Facility 
design  
 Equipment  
 Signage  
 Employee 
dress  
 Other 
tangibles 
Reports, 
Business 
cards, 
Statements, 
Guarantees  
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Process 
 Flow of 
activities  
 Standardized  
 Customized  
 Number of 
steps 
 Simple  
 Complex  
 Customer  
 Involvement   

  

Sumber: Zeithaml, Bitner dan Gremler (2013: 25) 

Aspek bauran pemasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut ini: 

2.3.1. Produk (Product) 

Produk berarti kombinasi antara barang dan jasa yang dapat 

perusahaan tawarkan kepada pasar yang dituju (Kotler et.al, 2010:70). 

Kotler et. Al, (2010: 230) lebih lanjut menjelaskan bahwa produk dapat 

berupa apa saja yang bisa ditawarkan kepada pasar sebagai bentuk 

perhatian, akuisisi, sesuatu yang dapat digunakan atau sesuatu yang 

dapat dikonsumsi yang mungkin dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Produk tersebut dapat berupa objek fisik, jasa, lokasi, 

organisasi maupun gagasan. Kotler dan Keller (2009: 8) menyatakan 

bahwa terdapat sembilan faktor dimensi yang dapat diukur kualitas 

produk, antara lain : (1) Bentuk/form, (2) Fitur/feature, (3) Kualitas 

kinerja/performance quality, (4) Kesan kualitas/perceived quality, (5) 

Ketahanan/durability, (6) Keandalan/reability, (7) Kemudahan 

Perbaikan /repairability, (8) Gaya/style, dan (9) Desain/design.  
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Lupiyoadi dan Hamdani (2008: 70) menyatakan produk adalah 

keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai 

kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah 

konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja tetapi 

membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut yang disebut “the 

offer”. Terutama pada produk jasa yang dikenal tidak menimbulkan 

beralihnya kepemilikan dari penyedia jasa kepada konsumen. Produk 

jasa yang dimaksud tersebut adalah Total Produk, yang terdiri atas: (1) 

Produk inti (core product), merupakan inti dari produk tersebut; (2) 

Produk yang diharapkan (expected product); (3) Produk tambahan 

(augmented product); (4) Produk potensial (potential product). 

Berbeda dengan produk pada umumnya, produk wisata memiliki 

pengertian yang sedikit berbeda. Muljadi (2010: 46) menyampaikan 

bahwa produk wisata adalah suatu bentukan yang nyata dan tidak nyata, 

dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati 

apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan 

pengalaman yang baik bagi yang melakukan perjalanan tersebut. 

Karena terdiri dari bentukan produk baik yang nyata maupun yang tidak 

nyata, maka produk pariwisata memiliki ciri-ciri yang khusus, yang 

berbeda dari produk pada umumnya. Ciri-ciri utama produk wisata 

adalah sebagai berikut (Muljadi, 2009: 48): (1) Tidak dapat disimpan, 

(2) tidak dapat dipindahkan, (3) produksi dan proses konsumsi terjadi 

atau berlangsung bersamaan, (4) tidak ada standar ukuran yang pasti 
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atau objektif, (5) pelanggan tidak dapat mencicipi produk itu 

sebelumnya dan (6) pengelolaan produk wisata mengandung risiko 

besar 

2.3.2. Harga (Price) 

Harga suatu barang atau jasa merupakan penentu bagi permintaan 

pasar. Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan antar perusahaan 

dan juga bias mempengaruhi market share-nya. Harga suatu barang 

atau jasa juga dapat mempengaruhi program pemasaran perusahaan 

karena itu harga merupakan satusatunya bauran pemasaran yang dapat 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan 

untuk mendapatkan suatu produk (Kotler et.al, 2010:70) Lebih luas lagi, 

harga adalah jumlah dari sejumlah nilai yang ditukar pelanggan atas 

manfaat manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. 

Dimasa lalu harga telah menjadi hal penting yang mempengaruhi 

pilihan pembeli. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran 

yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainya mewakili harga. 

Kotler dan Amstrong (2012: 52) mengungkapkan bahwa di dalam 

indikator harga terdapat beberapa unsur kegiatan utama tentang harga. 

Indikator tersebut meliputi : (1) daftar harga, (2) diskon, (3) syarat 

pembayaran, (4) potongan harga, (5) kredit, dan (6) periode 

pembayaran. Menurut Kotler dan Armstrong (2008:278), ada empat 

indikator yang mencirikan harga yaitu: Keterjangkauan harga, 
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kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, kesesuaian 

harga dengan manfaat. Kegiatan penentuan harga memainkan peranan 

penting dalam proses bauran pemasaran, karena penentuan harga terkait 

langsung nantinya dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. 

Keputusan penentuan harga juga sedemikian penting dalam 

menentukan seberapa jauh sebuah layanan jasa yang dinilai oleh 

konsumen dan juga dalam proses membangun citra. Penentuan harga 

juga memberikan persepsi tertentu dalam hal kualitas. 

Lupiyoadi dan Hamdani (2008: 72) menyatakan strategi 

penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian nilai 

kepada konsumen dan memengaruhi citra produk, serta keputusan 

konsumen untuk membeli. Dalam penentuan harga, pihak manajemen 

harus mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahan 

itu sendiri, strategi bauran pemasaran, biaya dan pertimbangan 

organisasional. Sementara faktor eksternal meliputi sifat dari pasar, 

kompetisi akan permintaan, dan elemen lingkungan yang lainnya. 

(Kotler et.al, 2010: 291). 

2.3.3. Lokasi (Place) 

Secara sederhana, lokasi dapat diartikan sebagai tempat dimana 

suatu produk dipasarkan atau tempat dimana suatu produk tersebut 

diproduksi. Menurut Kotler et.al (2010: 70) lokasi meliputi aktivitas 

perusahaan dalam upayanya untuk membuat produk yang dihasilkan 
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dapat tersedia bagi calon konsumen. Sedangkan menurut Tjiptono 

(2011) tempat atau lokasi adalah sebuah titik tertentu yang dipilih oleh 

perusahaan untuk melaksanakan segala aktivitas usahanya, dimana titik 

tersebut mempunyai pengaruh terhadap strategi-strategi usaha dari 

perusahaan yang bersangkutan. Tjiptono (2007:92), menjelaskan bahwa 

terdapat faktor-faktor dalam pemilihan tempat atau lokasi, pada 

penelitian ini indikator lokasi yang digunakan dalam pemilihan tempat 

atau lokasi adalah: 

1) Akses adalah kemudahan untuk menjangkau lokasi obyek wisata 

yang meliputi: a) Lokasi yang mudah dijangkau, b) Kondisi jalan 

menuju lokasi, c) Waktu yang ditempuh menuju lokasi. 

2) Lalu-lintas (traffic), banyaknya orang yang lalu lalang bisa 

memberikan peluang besar terhadap terjadinya impulse buying. 

Kepadatan dan kemacetan lalu-lintas bisa juga menjadi hambatan. 

3) Visibilitas adalah lokasi obyek wisata dapat dilihat dari jalan utama 

dan terdapat petunjuk lokasi keberadaan obyek wisata, meliputi: a) 

Lokasi yang bisa dilihat dari jalan raya, b) Petunjuk yang jelas 

menuju lokasi. 

4) Tempat parkir yang luas dan aman adalah sarana tempat parkir 

yang luas dan terjamin keamanannya. 

5) Lingkungan adalah keadaan lingkungan, keadaan lingkungan 

obyek wisata, meliputi kebersihan dan kenyamanan lingkungan 
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2.3.4. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran 

yang sangat penting dilaksanakan oleh para pembisnis dalam 

memasarkan produk atau jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi 

sebagai alat komunikasi antara konsumen dan produsen, melainkan 

sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian 

atau penggunaan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 

“Promotion means activities that communicate the merits of the 

product and persuade target customers to buy it.” (Kotler et.al, 

2010:70). Yang berarti bahwa promosi adalah sebuah aktivitas yang 

mengkomunikasikan antara kelebihan yang dimiliki suatu produk dan 

membujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. Dengan kata lain, 

promosi adalah salah satu metode yang diharapkan dapat efektif untuk 

dapat memperkenalkan suatu produk ke target pasar, sekaligus sebagai 

upaya persuasif pihak produsen agar calon konsumen bersedia membeli 

barang tersebut. Menurut Mursid (2010:95) promosi adalah komunikasi 

yang persuasif, mengajak, mendesak, membujuk dan meyakinkan.  

Agar promosi yang dilakukan maksimal juga harus dikemas total 

dengan promotion mix. Kotler et.al (2010: 358) berpendapat bahwa 

promotion mix terdiri dari paduan spesifik antara advertising, public 

relation, personal selling, sales promotion, dan direct marketing. 

Paduan promotion mix ini berguna untuk dapat mengkomunikasikan 

nilai yang diinginkan konsumen serta membangun jaringan konsumen. 



27 
 

 
 

Dari definisi menurut para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa promosi 

merupakan suatu usaha atau keinginan yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk memperkenalkan dan membujuk pelanggan untuk membeli 

produk tersebut. 

2.3.5. Orang (People) 

Semua manusia yang tampil sebagai bagian dari penyampaian 

jasa dan mempengaruhi pembeli yaitu: para pegawai perusahaan, 

pelanggan, dan pelanggan lainnya dalam lingkungan jasa. Semua 

manusia berperan sebagai pemain dalam partisipasinya menyampaikan 

jasa kepada konsumen sesuai kodrat jasanya itu sendiri. Perilaku 

mereka dan tingkah lakunya, bagaimana orang-orang ini berpakaian, 

berpenampilan, semuanya mempengaruhi persepsi konsumen terhadap 

jasanya sendiri. 

Zeithaml, et al (2013:26) menjelaskan bahwa : People is all 

human actors who play a part in service delivery and thus influence the 

buyer?s perceptions: namely, the firm?s personnel, the customer, and 

other customers in the service environment. Berdasarkan pengertian 

people menurut Zeithaml et al. (2013:26) dapat diartikan bahwa orang 

adalah semua manusia yang berperan memainkan bagian dalam 

pelayanan yang dapat mempengaruhi persepsi pembeli: yakni, personel 

perusahaan, pelanggan, dan pelanggan lain dalam lingkungan 

pelayanan. 
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Pengertian orang (people) menurut Ratih Hurriyati (2010:62) 

adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Menurut Ratih 

Hurriyati (2010:65) menyatakan bahwa elemen atau unsur dari people 

adalah: 

1) Service people (Karyawan) 

Penyajian jasa biasanya memegang jabatan ganda, yaitu 

mengadakan dan menjual jasa tersebut dengan pelayanan yang 

baik, ramah, cermat, teliti, dan akurat akan menciptakan kepuasan 

dan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan yang akhirnya 

meningkatkan nama baik perusahaan. 

2) Customer (Pelanggan) 

Pelanggan dapat memberikan persepsi kepada pelanggan lain, 

tentang kualitas jasa yang pernah didapatkannya dari perusahaan. 

Keberhasilan dari perusahaan jasa berkaitan erat dengan seleksi, 

pelatihan, motivasi dan manajemen dari sumber daya manusia. 

Perusahaan atau lembaga yang bergerak dalam bidang usaha jasa, 

aspek people ini tidak hanya memainkan peranan penting dalam bidang 

produksi dan operasional saja, tetapi memiliki peranan penting juga 

dalam melakukan hubungan kontak langsung dengan pelanggan yang 

juga memungkinkan mempengaruhi pelanggan dalam melakukan 

keputusan pembelian. 



29 
 

 
 

Berdasarkan pengertian people (orang) di atas dapat disimpulkan 

bahwa orang adalah pelaku yang mempunyai peran penting dalam 

selama berlangsungnya proses penyampaian jasa dan apat 

mempengaruhi persepsi konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk sosial tersebut. Tetapi kemampuan karyawan dalam memainkan 

penyampaian jasa termasuk sikap dan perilaku orang tersebut dalam 

menghadapi konsumen yang pada akhirnya akan mempengaruhi jasa 

yang diberikan kepada konsumen. Bagian yang termasuk dalam elemen 

ini adalah personil perusahaan yang terdiri dari tenaga kerja, konsumen, 

konsumen lain dalam lingkungan jasa. 

2.3.6. Proses (Process) 

Proses dalam jasa merupakan unsur utama dalam bauran 

pemasaran jasa, hal ini dikarenakan pelanggan akan seringkali 

merasakan penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Agar 

tujuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dapat tercapai maka dibutuhkan kerja sama antara pemasaran 

dan oprasional didalam dimensi proses ini, terutama dalam hal 

pelayanan akan kebutuhan dan keinginan konsumen. Proses merupakan 

gabungan semua aktivitas, yang umumnya terdiri atas prosedur, jadwal 

pekerjaan, mekanisme, karyawan dan hal-hal rutin lainnya, dimana jasa 

dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen (Lupiyoadi 2013;98). 

Menurut Ratih Huriyati (2010:64) proses adalah semua prosedur, 

aktual, mekanisme dan aliran yang digunakan untuk mencapai jasa. 
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Langkah-langkah penyampaian aktual yang dialami oleh konsumen, 

atau alur operasional jasa, juga memberikan konsumen bukti untuk 

menilai jasa. Kotler dan Keller (2012:25) mengemukakan bahwa:  

Processes reflects all the creativity, discipline, and structure brought to 

marketing management. Marketers must avoid ad hoc planning and 

decision making and ensure that state-of-the-art marketing ideas and 

concepts play and appropriate role in all they do. Only by instituting 

the right set of processes to guide activities and programs can a firm 

engage in mutually beneficial long-term relationships. Another 

important set og guides the firm in imaginatively generating insights 

and breakthrough products, services, and marketing activities. 

Berdasarkan pengertian process yang dikemukakan oleh Kotler 

dan Keller di atas dapat diartikan bahwa proses mencerminkan semua 

kreativitas, disiplin, dan struktur yang membawa ke manajemen 

pemasaran. Pemasar harus menghindari perencanaan ad hoc dan 

pengambilan keputusan dan memastikan bahwa ide-ide pemasaran dan 

konsep bermain dan sesuai dengan semua peran yang mereka lakukan. 

Hanya dengan melembagakan serangkaian proses untuk memandu 

kegiatan dan program yang tepat dapat perusahaan yang terlibat dalam 

hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Penting lainnya 

memberikan panduan perusahaan yang imajinatif  dalam menghasilkan 

wawasan dan terobosan produk, layanan, dan kegiatan pemasaran. 
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Berdasarkan definis di atas, dapat dikatakan bahwa proses 

merupakan prosedur aktual, langkah-langkah yang diperlukan 

wisatawan dalam mendapatkan produk sosial. Proses mencerminkan 

bagaimana semua elemen bauran pemasaran dikoordinasikan untuk 

menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada 

konsumen. Proses pemasaran jasa meyakinkan kualiatas konsisten dan 

kemudahan mendapatkan jasa yang ditawarkan. 

2.3.7. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Physical Evidence atau bukti fisik merupakan lingkungan fisik 

tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen. 

Dalam industri jasa wisata, mengelola physical evidence dengan 

mencoba menggunakan unsur yang tangible untuk memperkuat arti atau 

nilai pokok intangible merupakan strategi yang penting dalam 

pemasaran jasa, karena bentuk luar produk dan jasa berpengaruh 

terhadap persepsi orang tentang produk dan jasa tersebut, sehingga 

konsumen siap untuk mengidentifikasikan dan membandingkan suatu 

perusahaan jasa dengan perusahaan jasa lainnya.  

Menurut Ratih Huriyati (2010:64) bukti fisik adalah sesuatu hal 

yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Menurut 

Zeithaml, Bitner and Gremler (2013: 26) physical evidence: “The 

environment in which the service is delivered and where firm and 
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costumer interact and any tangible component that facilitate 

performance or communication of the service”.  

Definisi bukti fisik dari Parasuraman dalam Rambat Lupioadi dan 

A. Hamdani (2011:182): “Kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat 

diandalkan, keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa” . Physical Evidence atau 

bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan 

langsung berinteraksi dengan konsumen. Menurut Lupiyoadi, 

(2008:77), ada dua tipe bukti fisik, yaitu:  

1) Essential evidence, merupakan kepuasan-kepuasan yang dibuat 

oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout dari gedung, ruang, 

dan lain-lain  

2) Peripheral evidence, merupakan nilai tambah yang bila berdiri 

sendiri tidak akan berarti apa-apa. Jadi hanya berfungsi sebagai 

pelengkap saja. Lovelock dalam Hurriyati (2010:64) 

mengemukakan tentang pengelolaan bukti fisik secara strategis, 

yaitu:  

a) An attention-creating medium. Perusahaan jasa melakukan 

diferensiasi dengan pesaing dan membuat sarana fisik 

semenarik mungkin untuk menjaring pelanggan dari target 

pasar yang ditentukan. 
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b) As a message-creating medium. Menggunakan simbol atau 

isyarat untuk mengkomunikasikan secara insentif kepada 

audien mengenai kekhususan kualitas dari produk atau jasa.  

c) An effect-creating medium. Baju seragam yang berwarna, 

bercorak, suara dan desain untuk menciptakan sesuatu yang 

lain dari produk jasa yang ditawarkan. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa bukti fisik 

adalah sesuatu lingkungan dimana jasa tersebut disampaikan dan 

dimana perusahaan dan konsumennya berinteraksi dan berhubungan 

serta seluruh komponen yang bersifat nyata yang memfasilitasi 

pelaksanaan atau komunikasi jasa. Zeithaml, Bitner dan Gremler (2013: 

278) menyebutkan bahwa unsur-unsur umum dari bukti fisik terdapat 

pada tabel di bawah : 

Tabel 2.2  
Element Of Physical Evidence 

Physical Evidence 
Facility Exterior  

 Exterior design  
 Signage  
 Parking  
 Landscape  
 Surrounding environment  

Facility interior  
 Interior design  
 Equipment  
 Signage 
 Layout  
 Air quality/temperature  
 Sound/music/scent/lighting 

Other Tangibles 
 Business cards  
 Stationery  
 Billing statements  
 Reports  
 Employee dress  
 Uniforms  
 Brochures  
 Web pages  
 Virtual servicescape  

 

Sumber: Zeithaml, Bitner dan Gremler (2013: 278) 
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Unsur-unsur umum bukti fisik dapat dilihat di Tabel 2.2 di atas. 

Mereka termasuk semua aspek fasilitas fisik perusahaan (servicescape) 

selayaknya bentuk-bentuk komunikasi berwujud nyata lainnya. Unsur-

unsur servicescape yang mempengaruhi konsumen . Web dan 

servicescape maya juga merupakan bukti fisik bentuk terkini yang 

perusahaan bisa gunakan untuk mengkomunikasikan tentang 

pengalaman jasa, membuat jasa lebih berwujud untuk konsumen baik 

sebelum maupun sesudah pembelian. Jelas bahwa beberapa jasa 

termasuk dalam industri jasa pariwisata sangat mengandalkan bukti 

fisik untuk mengkomunikasikan dan menciptakan pengalaman 

konsumen. 

2.4. Keputusan Berkunjung 

Konsumen mempunya arti yang sangat penting bagi perusahaan 

karena kelangsungan hidup suatu perusahaan ditentukan oelh 

konsumen, apabila konsumen suatu perusahaan banyak maka kemajuan 

suatu perusahaan akan semakin pesat. Beberapa hal yang diperhatikan 

atau dipelajari apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, 

bagaimana mereka membeli, kapan mereka membeli, dimana mereka 

membeli dan seberapa sering mereka membeli. Schiffman dan Kanuk 

dalam Sangadji dan Sopiah (2013) mendefinisikan keputusan sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. 

Pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 
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perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya (Setiadi 2008). 

Menurut Swastha dan Handoko (2008 : 110) mengemukakan bahwa 

Keputusan pembelian merupakan proses dalam pembelian yang nyata, 

apakah membeli atau tidak. 

Keputusan berkunjung ke suatu objek wisata pada dasarnya 

berkaitan 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. Pada umumnya manusia bertindak rasional dalam 

mempertimbangkan jenis informasi yang tersedia dan 

mempertimbangkan segala resiko yang timbul dari tindakannya 

sebelum melakukan sebuah perilaku tertentu. Maka dari itu, sebelum 

memutuskan untuk melakukan pembelian, ada lima tahap dalam proses 

keputusan pembelian, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah 

pembelian. Berikut adalah gambar model proses pembelian lima tahap 

tersebut (Kotler, 2009) : 

1. Pengenalan Masalah atau kebutuhan  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah 

atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh 

rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu 
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mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, dengan 

mengumpulakan informasi dari sejumlah konsumen, agar strategi 

pemasaran yang digunakan dapat memicu minat konsumen.  

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong 

untuk mencari informasi yang lebih banyak untuk mendapatkan 

alternatif produk yang dapat memenuhi kebutuhan atau 

keinginannya. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan ke 

dalam empat kelompok sebagai berikut  

a) Sumber pribadi ; keluarga, teman, kenalan.  

b) Sumber komersial ; iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan.  

c) Sumber publik ; media massa, organisasi penentu peringkat 

konsumen. 

d) Sumber pengalaman ; penanganan, pengkajian, dan pemakaian 

produk  

3. Evaluasi Alternatif 

Setelah mendapatkan informasi, maka konsumen akan menilai 

dan membandingkan setiap alternative untuk memenuhi 

kebutuhannya. Konsumen akan membandingkan keunggulan dan 

kekurangan dari setiap alternative yang ada agar mendapatkan 

alternatif yang terbaik dan nilai tambah tertentu.  Untuk menilai 

alternatif pilihan konsumen terdapat 5 (lima) konsep dasar yang 

dapat digunakan, yaitu :  
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a) Sifat-sifat produk (Product attributes)  

b) Nilai kepentingan (Importance weight) 

c) Kepercayaan terhadap merek (Brand belief)  

d) Fungsi kegunaan (Utility function)  

e) Tingkat kesukaan (Preference attitudes)  

4. Keputusan Pembelian  

Setelah mengevaluasi seluruh alternative yang ada, maka 

konsumen akan mendapatkan alternatif yang dianggapnya paling 

unggul jika dibandingkan dengan alternatif lainnya, dan alternatif 

tersebut akan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan atau 

keinginannya. 

5. Perilaku Pasca Pembelian  

Pada tahap ini pembeli baru akan mengetahui dan menilai 

secara riil kualitas dari produk yang dibelinya. Pada tahap ini 

pembeli mungkin mengalami kepuasan atau ketidakpuasan yang 

sebenarnya berpengaruh kepada proses pembelian berikutnya. 

Tahap 1, 2, 3 disebut tahap pre-purchase, pada tahap ini adanya 

kebutuhan konsumen terhadap produk. Untuk itu konsumen berusaha 

mencari informasi dan layanan terbaik apa yang ditawarkan serta 

mempelajari alternatif pilihan yang ada. Tahap ke-4 disebut tahap 

purchase, pada tahap ini konsumen telah melakukan keputusan 

pembelian atas produk, konsumen telah memilih produk terbaik 

diantara beberapa produk yang ada. Perusahaan dalam melaksanakan 
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diferensiasi produk yang berusaha meyakinkan konsumen bahwa 

produk yang dihasilkan adalah yang terbaik dengan tingkat harga yang 

kompetitif.  

Untuk itu diharapkan konsumen memiliki keputusan untuk 

membeli produk yang ditawarkan dengan mendapatkan kepuasan dari 

produk yang didapatkan sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan. 

Tahap ke-5 atau post-purchase, adalah tahap dimana konsumen merasa 

puas atau tidak puas atas produk yang telah dikonsumsi, apakah produk 

tersebut sesuai dengan harapan atau tidak. Setelah mendapatkan 

kepuasan diharapkan konsumen dapat menjadi repeater customer untuk 

menggunakan produk yang ditawarkan secara terus menerus sampai 

menjadi loyal customer yang mengkonsumsi produk tersebut.  

Berdasarkan teori diatas proses dan tahapan Keputusan untuk 

memilih objek wisata pada dasarnya adalah keputusan “pembelian”, 

yaitu mengeluarkan uang untuk mendapatkan kepuasan. Pengambilan 

keputusan seorang wisatawan dimulai dari keinginan dan kebutuhan 

dari wisatawan untuk melakukan suatu perjalanan wisata. Setelah itu 

wisatawan mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

mengenai objek wisata yang dituju dan kemudian mengevaluasi pilihan 

objek wisata yang menjadi pilihan paling tepat. Objek wisata yang 

dipilih tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

wisatawan tersebut. Setelah melakukan evaluasi maka selanjutnya 

wisatawan menetapkan objek wisata yang dikunjungi berdasarkan 
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alternatif-alternatif pilihan yang telah diperoleh 

sebelumnya.Selanjutnya wisatawan melakukan persiapan untuk 

melakukan perjalanan dan melakukan kegiatan perjalanan tersebut 

perjalanan serta mendapatkan pengalaman selama melakukan 

perjalanan wisata. Setelah melakukan perjalanan wisata maka 

wisatawan mendapatkan kepuasan selama melakukan perjalanan 

wisatanya dan pada akhirnya mereka melakukan evaluasi terhadap 

perjalanan wisata yang telah dilakukan. 

Melalui bauran pemasaran, suatu objek wisata dapat 

diperkenalkan dan dipasarkan kepada segmen dan sasaran yang tepat, 

sehingga ketika seorang wisatawan mengetahui bahwa suatu objek 

wisata memiliki kriteria yang sesuai dengan yang diinginkan dan 

dibutuhkan, dapat meningkatkan kemungkinan suatu objek wisata 

tersebut untuk terpilih. Dengan kata lain, bahwa melalui aspek bauran 

pemasaran, dapat meningkatkan keputusan berkunjung wisatawan ke 

suatu daerah tujuan wisata. 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu 

N
o. 

Nama Peneliti, Tahun, 
Judul Penelitian 

Variabel 
Hasil 

Penelitian 
Dependee

n (Y) 
Independen (X) 

1 

Siti Nur Aisyah dan 
Muhammad Edwar 
(2015) “Pengaruh 
Bauran Pemasaran 
Jasa Terhadap 
Keputusan 
Mengunjungi Objek 
Wisata Maharani Zoo 
Dan Goa Lamongan 
(Studi Para 
Pengunjung Maharani 
Zoo Dan Goa 
Lamongan) 

Keputusan 
Mengunju
ngi Objek 
Wisata 
Maharani 
Zoo Dan 
Goa 
Lamongan 

Produk (X1) 
Positif 
Signifikan 

Harga (X2) 
Positif 
Signifikan 

Lokasi (X3) 
Positif 
Signifikan 

Promosi (X4) 
Negatif 
Signifikan 

Proses (X5) 
Negatif 
Signifikan 

Orang (X6) 
Negatif 
Signifikan 

Bukti Fisik (X7) 
Negatif 
Signifikan 

2 

Ratni Prima Lita 
(2010) “Pengaruh 
Implementasi Bauran 
Pemasaran Jasa 
Terhadap Proses 
Keputusan Wisatawan 
Mengunjungi Objek 
Wisata Di Kota 
Padang”  

Proses 
Keputusan 
Wisatawa
n 

Produk (X1) 

Positif 
Signifikan 

Harga (X2) 

Lokasi (X3) 

Promosi (X4) 

Proses (X5) 

Orang (X6) 

Bukti Fisik (X7) 

3 

Soraya Larasati 
(2016) “Analisis 
Strategi Bauran 
Pemasaran Jasa 
Terhadap Keputusan 
Berkunjung Pada The 
Jungle Waterpark 
Bogor” 

Keputusan 
Berkunjun
g 

Produk (X1) 
Negatif 
Signifikan 

Harga (X2) 
Positif 
Signifikan 

Lokasi (X3) 
Negatif 
Signifikan 

Promosi (X4) 
Negatif 
Signifikan 

Proses (X5) 
Negatif 
Signifikan 

Orang (X6) 
Negatif 
Signifikan 

Bukti Fisik (X7) Negatif 
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Signifikan 

4 

Rizka Henditasari, 
Edy Yulianto dan 
Dahlan Fanani (2011) 
“Pengaruh Bauran 
Pemasaran Jasa 
Terhadap Keputusan 
Pembelian (Survai 
Pada Pengunjung 
Wisata Jatim Park 2 
Untuk Museum 
Satwa, Kebun 
Binatang, Dan 
Wahana Permainan)”  

Keputusan 
Pembelian 

Product (X1) 
Negatif 
Signifikan 

Price (X2) 
Positif 
Signifikan 

Place (X3) 
Positif 
Signifikan 

Promotion (X4) 
Negatif 
Signifikan 

Process (X5) 
Positif 
Signifikan 

People (X6) 
Positif 
Signifikan 

Physical Eviden 
(X7) 

Positif 
Signifikan 

Customer Service 
(X8) 

Positif 
Signifikan 

5 

Ich Diana Sarah Dhiba 
dan Ayun 
Maduwinarti (2014)  
“Analisis Pengaruh 
Bauran Pemasaran 
Jasa Terhadap Minat 
Pengunjung Pada 
Obyek Wisata 
Museum Kesehatan 
Dr. Adhyatma, Mph 
Surabaya” 

Minat 
Pengunjun
g 

Produk (X1) 

Positif 
Signifikan 

Harga (X2) 

Lokasi (X3) 

Promosi (X4) 

Proses (X5) 

Orang (X6) 

Bukti Fisik (X7) 

6 

Mundy Layungsari 
(2015) “Pengaruh 
Bauran Pemasaran 
Jasa Terhadap 
Keputusan Pembelian 
Pada Cafe Martpoint” 

Keputusan 
Pembelian 

Produk (X1) 

 Positif 
Signifikan 

Harga (X2) 

Lokasi (X3) 

Promosi (X4) 

Proses (X5) 

Orang (X6) 

Bukti Fisik (X7) 

Sumber : Siti Nur Aisyah dan Muhammad Edwar (2015), Ratni Prima Lita 
(2010), Soraya Larasati (2016), Rizka Henditasari, Edy Yulianto 
dan Dahlan Fanani (2011), Ich Diana Sarah Dhiba dan Ayun 
Maduwinarti (2014), Mundy Layungsari (2015). 
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2.6. Kerangka Pikir Teoritis  

Penelitian mengenai “Peranan Bauran Pemasaran Jasa Terhadap 

Keputusan Berkunjung (Studi Kasus Pada Kolam Renang Shinta Pool 

Jepara)” merupakan survey yang dilaksanakan di Desa Pecangaan Kulon, 

tepatnya di jalan raya pecangaan Jepara. 

Saat ini kebutuhan masyarakat akan konsumsi jasa dalam bentuk 

komoditas wisata semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya 

pendapatan, kesejahteraan dan aspirasi masyarakat. Peningkatan kebutuhan 

ini ditangapi positif oleh pelaku usaha pariwisata dengan menciptakan lebih 

banyak objek wisata dengan paket yang semakin variatif dan menarik yang 

menyebakan semakin beragamnnya preferensi yang dimiliki oleh 

pengunjung. Akibatnya persaingan pun semakin ketat diantara berbagai objek 

wisata untuk menarik perhatian pengunjung 

Kolam Renang Shinta Pool merupakan suatu perusahaan yang 

menawarkan produk dengan klasifikasi jasa (service). Karena itu, Pelanggan 

merupakan tolak ukur yang paling penting untuk melakukan pengembangan 

usahanya. Pengunjung Kolam Renang Shinta Pool memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda 

dalam membuat keputusan berkunjung ke Kolam Renang Shinta Pool. 

Dengan melakukan analisis deskriptif maka dapat diketahui karakteristik 

pengunjung secara umum. Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk 

mengkaji proses keputusan berkunjung yang dilakukan oleh pengunjung. 

Proses pengambilan keputusan ini mencakup pengenalan kebutuhan, 
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pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta perilaku 

pasca pembelian. Pengunjung juga memberikan penilaian terhadap atribut-

atribut yang ditawarkan oleh pihak manajemen selama ini. Penilaian 

pengunjung tersebut terdiri dari penilaian terhadap tingkat kepentingan 

pengunjung terhadap atribut yang ditawarkan perusahaan serta penilaian 

pengunjung terhadap kinerja dari atribut-atribut tersebut. Hasil penilaian 

pengunjung ini akan dianalisis dengan menggunakan Analisi Data Regresi, 

Uji F Dan Uji T. Implikasinya diperoleh beberapa strategi perbaikan serta 

rekomendasi strategi pemasaran baru yang dikemas dalam bauran pemasaran 

yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pencapaian 

target pengembangan perusahaan. Alur kerangka pemikiran operasional 

ditunjukan pada gambar berikut. 

  



 

Sumber : Khusnul Hidayah 

Untuk memudahkan suatu penelitian maka perlu di buat suatu 

kerangka pemikiran teoritis, dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh 

variable bebas yakni Bauran Pemasaran Jasa (Produk, Harga, Lokasi, 

Promosi,Proses, Orang Dan Bukti Fisik) terhadap variable terikat yaitu 

Keputusan Berkunjung ( Y ) baik secara parsial maupun 

pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

 

 

Gambar 2.3  
Alur Kerangka Penelitian 

Sumber : Khusnul Hidayah  

Untuk memudahkan suatu penelitian maka perlu di buat suatu 

pemikiran teoritis, dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh 

variable bebas yakni Bauran Pemasaran Jasa (Produk, Harga, Lokasi, 

Promosi,Proses, Orang Dan Bukti Fisik) terhadap variable terikat yaitu 

Keputusan Berkunjung ( Y ) baik secara parsial maupun simultan . Kerangka 

pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Untuk memudahkan suatu penelitian maka perlu di buat suatu 

pemikiran teoritis, dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh 

variable bebas yakni Bauran Pemasaran Jasa (Produk, Harga, Lokasi, 

Promosi,Proses, Orang Dan Bukti Fisik) terhadap variable terikat yaitu 

simultan . Kerangka 



 

Sumber : Siti Nur Aisyah (2015), Ratni Prima Lita (2010), Ich Diana Sarah 
Dhiba (2014), Mundy Layungsari (2015)

Keterangan:  

 
 

: Garis hubung parsial 

: Garis hubung stimulan variabel independen terhadap dependen

 

Gambar 2.4  
Kerangka Pemikiran Teoritis 

Siti Nur Aisyah (2015), Ratni Prima Lita (2010), Ich Diana Sarah 
Dhiba (2014), Mundy Layungsari (2015) 

  

Garis hubung parsial variabel independen terhadap dependen

Garis hubung stimulan variabel independen terhadap dependen
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Siti Nur Aisyah (2015), Ratni Prima Lita (2010), Ich Diana Sarah 

variabel independen terhadap dependen  

Garis hubung stimulan variabel independen terhadap dependen 



46 
 

 
 

2.7. Hipotesis 

Menurut Sugiyono, (2010:84) dikatakan bahwa : “Hipotesis adalah 

alternative dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika 

yang diajukan dalam penelitian.” Dugaan jawaban tersebut merupakan 

kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan 

data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H1 =  Diduga produk berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 

H2 = Diduga harga berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 

H3 = Diduga lokasi berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 

H4 = Diduga promosi berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 

H5 = Diduga orang berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 

H6 = Diduga proses berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 

H7 = Diduga bukti fisik berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 

H8= Diduga produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, bukti fisik secara 

stimulan berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 

 


