
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan objek, dan daya tarik wisata (Undang-Undang No 9 Tahun 1990). 

Seiring perkembangannya, muncul teori baru terkait pariwisata menurut Pearce 

(1989) dan Nuryanti (1994) :  

“ Kepariwisataan pada hakekatnya merupakan kegiatan matching and adjustment 

antara sisi supply dan sisi demand. Sisi supply dari kegiatan pariwisata merupakan 

unsur-unsur atau potensi wisata yang ada di daerah tujuan wisata, yaitu : Daya tarik 

atau atraksi, akomodasi, transportasi, fasilitas pelayanan, prasarana, pencapaian 

atau aksesibilitas, dan peraturan pemerintah. Sisi demand dari kegiatan pariwisata 

merupakan unsur-unsur atau potensi wisatawan yang ada atau berasal dari daerah 

asal wisatawan, yaitu : Jumlah wisatawan, segmen wisatawan, pendapatan 

wisatawan, pendidikan wisatawan, dan promosi “. 

Industri pariwisata merupakan industri yang menghasilkan devisa negara 

dalam jumlah yang besar. Pariwisata juga merupakan salah satu bentuk usaha 

strategis. Kemunculan industri pariwisata dapat menyebabkan kemunculan 

kegiatan bisnis di bidang lain, misalnya : biro perjalanan dan akomodasi, tempat 

penginapan, toko cindera mata dan kerajinan, restaurant, dan persewaan peralatan 

terkait fasilitas yang ditawarkan oleh objek wisata tersebut. Potensi-potensi wisata 

yang dipandang sebagai salah satu peluang dalam bisnis dapat menarik pengunjung 

dan dapat meningkatkan pendapatan. 

Kasali dalam (Erlangga, 2012) menyatakan bahwa tak dipungkiri bila dunia 

ini terus berubah. Maka tak ada kata kunci lain selain beradaptasi dengan perubahan 



yang ada dalam persaingan dunia usaha yang sekarang semakin ketat. Kepuasan 

konsumen kini menjadi syarat penting yang harus dimiliki oleh semua perusahaan 

agar dapat bersaing di pasar. Tuntutan kebutuhan konsumen akan suatu harga dari 

produk atau jasa serta pelayanan yang baik, dan promosi yang tepat sasaran, 

menuntut para produsen dan pemasar berlomba memberikan nilai lebih pada 

produk dan jasa yang berkualitas dengan harga yang sesuai serta dengan 

menggunakan promosi yang efisien namun tepat sasaran. 

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut 

perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

berusaha memenuhi harapan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang 

lebih memuaskan. Dengan demikian, hanya perusahaan yang berkualitas yang 

dapat bersaing dan menguasai pasar (Atmawati dan Wahyuddin, 2007). 

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk atau jasa 

dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan (Amir, 2005). 

Kotler (2000) mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk atau jasa yang ia rasakan 

dengan harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk atau jasa yang dirasakan setelah 

pemakaian. 

Oleh karena itu, jika kinerja perusahaan dibawah harapan pelanggan, maka 

tidak akan tercipta kepuasan pelanggan seperti apa yang diinginkan perusahaan. 

Pelanggan yang tidak puas kemungkinan besar tidak akan kembali menggunakan 

produk atau jasa yang dikeluarkan perusahaan dan nantinya akan berimbas kepada 

turunnya profitabilitas. 



Kepuasan pelanggan akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan 

apabila tingkat kepuasananya tinggi. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan, mencegah perputaran pelanggan (customer 

turnover), mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya 

kegagalan pemasaran, meningkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi 

bisnis (Fornell dalam Lupiyadi dan Hamdani, 2006:192). 

Selain kualitas pelayanan, harga berperan dalam menciptakan kepuasan 

pelanggan. Harga merupakan faktor penting bagi konsumen sebagai bahan 

pertimbangan konsumen  dalam mengonsumsi  suatu produk atau jasa (Kotler, 

1994:112) karena bagi pelanggan harga  sering  kali  digunakan  sebagai  

indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan  manfaat  yang  

dirasakan  atas barang atau jasa yang dikonsumsi. 

Swasta (2002 : 85) bahwa harga sering  dijadikan  indikator  kualitas  bagi 

pelanggan  dimana  orang sering memilih harga yang  lebih  murah.  Harga yang 

lebih murah memiliki arti harga yang sesuai dengan kualitas jasa pelayanan 

yang diterima dengan harga yang dibayarkan. Atau dapat diartikan sebagai 

harga murah dengan kualitas terbaik. Sehingga harga termurah memi liki 

hubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan dan kepuasan 

pelanggan atas jasa tersebut.  

Selain kualitas pelayanan dan harga, pengenalan produk atau jasa melalui 

promosi dibutuhkan oleh suatu perusahaan jasa. Menurut Kotler (2010 : 426) 

promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 



mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk menyakinkan konsumen 

sasaran agar membelinya. Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran yang sangat berpengaruh terhadap usaha 

agar dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa perusahaan. 

Baik buruknya promosi yang digunakan dapat menyebabkan tinggi 

rendahnya kepuasan pengunjung. Bila isi dan pesan dalam promosi yang digunakan 

baik dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kepuasan pengunjung akan 

menjadi tinggi. Demikian juga sebaliknya, apabila promosi yang digunakan tidak 

baik dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka kepuasan pengunjung 

akan menjadi rendah. 

Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratih Hardiyati 

(2010) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen Menggunakan Jasa Penginapan (Villa) Agrowisata Kebun 

Teh Pagilaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel tampilan fisik, variabel 

kehandalan, variabel daya tanggap, variabel jaminan, dan variabel kepedulian 

masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

kepuasan konsumen dengan tingkat koefisiensi dan signifikasi yang berbeda. 

Selain itu juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puji Hastarani (2012) 

dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pengunjung Atas Harga dan Kualitas 

Pelayanan Dunia Fantasi (Dufan) PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Penelitian 

ini dilakukan pada pengunjung dunia fantasi dengan jumlah responden 100 orang. 

Berdasarkan hasil Importance and performance analysis, menghasilkan 



kesimpulan bahwa rata-rata total untuk dimensi harga adalah sekitar 81,96% yang 

termasuk pada kategori puas, sedangkan rata-rata total untuk dimensi kualitas 

pelayanan adalah sebesar 84,15% yang juga termasuk dalam kategori puas. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden merasa puas dalam hal harga dan kualitas 

pelayanan dengan kinerja yang dilakukan oleh dunia fantasi. 

Aprillia Nia Fardiani (2013) melakukan penelitian tentang Analis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Harga, dan Promosi terhadap Kepuasaan Pelanggan Dyriana 

Bakery dan Cafe Pandanaran Semarang. Hasil penelitian menunjukkan indikator 

dan variabel penelitian tersebut bersifat valid. Dan variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan adalah variabel kualitas 

pelayanan dengan koefisien  regresi  sebesar 0,267. Kemudian diikuti o l e h  

variabel harga dengan koefisien regresi sebesar 0,452. Sedangkan variabel 

promosi  berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan dengan koefisien 

regresi sebesar 0,17. 

Endah Purnama Sari (2014) Melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Tingkat Kepuasan Pelanggan dilihat dari Dimensi Kualitas Pelayanan dan Harga 

pada PT. Garuda Indonesia Airlines (Persero), Tbk kantor cabang semarang. 

Penelitian ini dilakukan pada pelanggan garuda indonesia dengan jumlah responden 

100 orang. Berdasarkan hasil Importance and performance analysis, menghasilkan 

kesimpulan bahwa rata-rata total untuk dimensi harga adalah sekitar 86,06% yang 

termasuk pada kategori puas, sedangkan rata-rata total untuk dimensi kualitas 

pelayanan adalah sebesar 89,10% yang juga termasuk dalam kategori puas. Hal ini 



menunjukkan bahwa responden merasa puas dalam hal harga dan kualitas 

pelayanan dengan kinerja yang dilakukan oleh Garuda Indonesia.  

Salah satu perusahaan taman rekreasi air yang saat ini tengah diminati oleh 

masyarakat adalah Objek Wisata Umbul Ponggok Klaten. Objek Wisata Umbul 

Ponggok Klaten merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

pariwisata taman bemain air yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Ponggok 

(BUMDes Ponggok) yang menunjukan eksistensinya dengan melayani jasa 

pariwisata taman bawah air (underwater). Menyadari pentingnya mempertahankan 

pelanggan dibanding strategi agresif seperti memperluas ukuran pasar dengan 

menggaet konsumen potensial (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006:196), maka Objek 

Wisata Umbul Ponggok Klaten senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, dan 

berusaha membangun kepuasan para pelanggannya sehingga pelanggan bersedia 

untuk kembali menggunakan jasa Objek Wisata Umbul Ponggok Klaten.  

Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari Manajemen 

Pengelola Objek Wisata Umbul Ponggok Klaten jumlah pengunjung tidak 

mencapai target setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2014. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 1.1 pada halaman selanjutnya : 

 

 

 

Tabel 1.1 

Data Target dan Jumlah Pengunjung Objek Wisata Umbul Ponggok Klaten 



No Tahun Target 

Pengunjung 

Jumlah 

Pengunjung 

Jumlah 

kenaikan 

Persentase 

kenaikan 

1 2014 185.000 167.445 - - 

2 2015 380.000 367.000 199.555 119,18 % 

3 2016 520.000 495.621 128.621 35.05 % 

 

Apabila diperhatikan dari data di atas, jumlah pengunjung Objek Wisata 

Umbul Ponggok Klaten sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 memang mengalami 

peningkatan. Jumlah pengunjung Objek Wisata Umbul Ponggok Klaten pada tahun 

2014  sebanyak 167.445 orang, meningkat 199.555 orang dengan persentase 

peningkatan 119% di tahun 2015. Sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 

kenaikan jumlah pengunjung hanya berkisar 128.621 orang dengan persentase 

peningkatan 35% saja, hal ini menunjukkan terjadi penurunan persentase kenaikan 

dari tahun sebelumnya.  

Tidak hanya itu saja, juga ditemukan adanya beberapa keluhan yang 

dirasakan oleh pengunjung terkait Umbul Ponggok. Keluhan-keluhan tersebut 

diantaranya : kualitas fasilitas yang disediakan, terlihat beberapa meja, kusi, 

maupun pintu kamar mandi yang kondisinya rusak. Lantai disekitaran kolam licin 

karena terlihat berlumut dan mengakibatkan beberapa pengunjung terpleset. 

Kebersersihan kolam dan air yang masih kurang terjaga, terlihat beberapa sampah 

plastik maupun sampah dedaunan di dalam kolam serta air kolam yang sedikit bau 

amis. 

Dengan tidak tercapainya target jumlah pengunjung setiap tahunnya serta 

adanya beberapa keluhan yang dirasakan oleh pengunjung hal ini menunjukan 



bahwa usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola belum optimal. Hal ini mungkin 

dapat disebabkan oleh  pelayanan yang kurang memuaskan, mahalnya harga tiket 

yang ditawarkan, serta promosi yang tidak tepat sasaran. Pihak umbul ponggok juga 

tidak memungkiri bahwa persaingan di jasa pariwisata sangatlah ketat, tidak hanya 

dari pesaing sejenis melainkan juga dari pesaing jenis jasa pariwisata lainnya. 

Melihat ketatnya persaingan dan rendahnya tingkat pencapaian, perusahaan tidak 

berhenti melakukan evaluasi terkait kualitas pelayanan, kesesuaian harga, dan 

promosi yang diberikan, hal ini bertujuan untuk menciptakan kepuasan pelanggan 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya masalah 

mengenai kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan, 

maka peneliti tertarik memilih judul penelitian : “Analisis Kepuasan Pengunjung 

Objek Wisata Umbul Ponggok Klaten Ditinjau Dari Kualitas Pelayanan, 

Harga, dan Promosi”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang keberlangsungan hidupnya 

tidak dapat terlepas dari campur tangan pelanggan. Pelanggan yang merasa 

terpuaskan tentunya akan berimbas pada kenaikan pendapatan yang diterima oleh 

perusahaan. Bagi perusahaan jasa yang bergerak di bidang pariwisata, jumlah 

pengunjung menjadi faktor utama bagi keberlangsungan hidupnya. Pengunjung 

yang mengunjungi suatu objek wisata tidak hanya memberikan pemasukan dari 

penjualan tiket tetapi juga pemasukan dari pos-pos lainnya seperti persewaaan 



peralatan, dan penghasilan dari berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh objek 

wisata tersebut. Pihak pengelola objek wisata memiliki target masing-masing 

terkait jumlah pengunjung yang diharapkan setiap tahunnya. Begitu pula dengan 

yang dilakukan oleh Manajemen Pengelola Objek Wisata Umbul Ponggok.  

Agar target tersebut dapat tercapai tentunya diperlukan berbagai strategi dan 

upaya yang harus dilakukan perusahaan. Melihat rendahnya tingkat pencapaian di 

tahun sebelumnya, Manajemen Objek Wisata Umbul Ponggok selalu melakukan 

perbaikan dari pelayanan jasa yang ditawarkan. Perbaikan tersebut terkait dengan 

berbagai macam faktor yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen sehingga 

dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan dapat memenuhi target perusahaan. 

Perbaikan yang dilakukan merupakan perbaikan kualitas pelayanan, meninjau 

kembali harga yang ditawarkan, serta meninjau kembali kebijakan promosi yang 

dilakukan. 

Walaupun target tahun sebelumnya tidak tercapai pihak manajemen berani 

menetapkan target jumlah pengunjung yang semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini 

didasari oleh keinginan perusahaan untuk selalu berkembang melalui perbaikan 

kualitas jasa dan pelayanan yang senantiasa dilakukan. Kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh Objek Wisata Umbul Ponggok setiap tahunnya mengalami 

perbaikan. Perbaikan tersebut dapat terlaksana karena manajemen pengelola 

mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembangunan sarana dan prasarana. 

Perbaikan tersebut terlihat dari adanya perbaikan fasilitas seperti jumlah loker 

penyimpanan yang semakin memadai, ruang ganti dan ruang bilas semakin banyak 

dengan ukuran yang diperluas, menambah jumlah petugas untuk melayani 



pengunjung seperti petugas penyelamatan keadaan darurat dan petugas di bagian 

persewaan peralatan. Tidak hanya itu saja kini pengunjung yang sedang berwisata 

semakin dipermudah dalam memenuhi kebutuhannya sehabis berenang, snorkling, 

maupun diving dengan semakin banyaknya kantin yang menjual berbagai jenis 

makanan dan minuman. Selain itu manajemen pengelola juga melalukan perbaikan 

sarana dan prasarana terkait ruang tunggu dan ruang bersantai setelah melakukan 

aktifitas wisata. Kini pihak pengelola telah menyelesaiakan pembangunan rooftoop 

bertingkat sebagai sarana ruang tunggu dan ruang bersantai yang menawarkan 

keindahan pemandangan sekitar objek wisata. Sedangkan dalam bidang manajemen 

sumberdaya manusia, perbaikan dilakukan dengan memberikan training terkait 

bagaimana cara yang tepat dan efektif untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi konsumen. Materi training berupa cara berperilaku seperti cara menyapa, cara 

berdiri, cara tersenyum, dan cara menangani keinginan serta keluh kesah 

pengunjung. 

Disisi lain kebijakan harga juga mengalami perubahan, pihak manajemen 

melakukan perubahan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Kebijakan 

harga yang ditawarkan saat ini adalah kebijakan harga bendel (bundling price). 

Bundling price berlaku setiap hari senin-jumat. Kebijakan harga ini 

menguntungkan pengunjung karena dengan membayar sebesar Rp. 30.000 sudah 

termasuk tiket masuk, produk olahan UMKM, sewa snorkel dan pelampung. Harga 

tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan harga normal. Harga normal yang 

ditawarkan untuk tiket masuk Rp. 15.000, produk olahan UMKM Rp. 5.000 – Rp. 

15.000, sewa snorkel Rp. 13.000, dan sewa pelampung Rp. 7.000. Tidak hanya itu 



saja harga bendel juga diterapkan untuk produk yang ditawarkan, seperti paket foto 

untuk pre-wedding. Selain itu harga tiket yang ditawarkan jika dibandingkan objek 

wisata sejenis cenderung lebih murah dibandingkan pesaing. 

Kemudian agar dapat mencapai target jumlah pengunjung setiap tahunnya 

pihak manajemen semakin menggencarkan kegiatan promosi. Kegiatan promosi 

yang dilakukan oleh pihak pengelola adalah promosi dalam bentuk periklanan 

melalui media sosial, website, dan baliho. Media sosial yang digunakan sebagai 

sarana promosi adalah Instagram, Youtube, Facebook, dan Twitter. Strategi yang 

dilakukan oleh pihak pengelola terkait promosi adalah dengan memperbanyak 

frekuensi posting melalui media sosial dan website. Hal ini dilakukan agar semakin 

banyak calon pelanggan yang aware terhadap perusahaan dan produk jasa yang 

ditawarkan. Sehingga eksistensi perusahaan semakin baik. Tidak hanya itu saja 

pihak pengelola juga bekerja sama dengan pihak lain, dalam hal ini media 

komunikasi seperti koran, berita, dan acara televisi yang berbasis traveling. 

Dengan kondisi tersebut peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan 

pengunjung Objek Wisata Umbul Ponggok ditinjau dari kualitas pelayanan, harga, 

dan promosi, sehingga perumusan masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Atribut apa yang dianggap penting oleh pengunjung untuk menciptakan 

kepuasan tetapi pelaksanaannya belum dilaksanakan secara optimal 

oleh pihak pengelola? 



2. Seberapa besar perbedaan antara harapan konsumen dan kinerja 

Variabel Harga Objek Wisata Umbul Ponggok? 

3. Seberapa besar perbedaan antara harapan konsumen dan kinerja 

Variabel Kualitas Pelayanan Objek Wisata Umbul Ponggok? 

4. Seberapa besar perbedaan antara harapan konsumen dan kinerja 

Variabel Promosi Objek Wisata Umbul Ponggok? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dilaksanakannya suatu penelitian tentunya tidak mungkin tanpa alasan, dan 

tanpa adanya tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Ada pun tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini, diantaranya : 

1. Untuk mengetahui atribut yang dianggap penting oleh pengunjung 

untuk menciptakan kepuasan tetapi pelaksanaannya belum dilaksanakan 

secara optimal oleh pihak pengelola.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara harapan konsumen 

dan kinerja Variabel Harga Objek Wisata Umbul Ponggok. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara harapan konsumen 

dan kinerja Variabel Kualitas Pelayanan Objek Wisata Umbul Ponggok. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara harapan konsumen 

dan kinerja Variabel Promosi Objek Wisata Umbul Ponggok. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya : 



a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat 

positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

pemasaran atau marketing. 

b. Kegunaan Praktis 

 Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini maka peneliti dapat memberikan 

gambaran mengenai konstribusi yang diberikan oleh Kualitas 

Pelayanan, Harga, dan Promosi dalam menciptakan Kepuasan 

Pengunjung Objek Wisata Umbul Ponggok. Selain itu juga sebagai 

sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama duduk di 

bangku kuliah dengan menerapkannya pada  kenyataan di lapangan. 

 Bagi Manajemen Pengelola 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

membantu memecahkan masalah serta mengadakan perbaikan di dalam 

manajemen objek wisata, mengenai hal yang berkaitan dengan  Kualitas 

Pelayan, Harga, dan Promosi dalam menciptakan Kepuasan bagi 

pengunjung objek wisata. 

 Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bacaan yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan mengenai pemasaran dan perilaku konsumen, 

serta sebagai bahan kajian apabila akan melakukan penelitian yang lebih 

mendalam terhadap masalah ini. 



1.5 Kerangka Teori 

Teori adalah  alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat 

konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori 

mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan 

(prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala. Landasan teori ini perlu 

ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar 

perbuatan coba-coba (trial and error). Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri 

bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 

2006:43). 

 Berdasarkan judul penelitian tersebut terdapat dua variabel yang digunakan, 

yaitu : variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Adapun 

variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini adalah : Kualitas Pelayanan, 

Harga, dan Promosi. Dengan Kepuasaan Pelanggan sebagai Variabel Terikat. 

1.5.1.   Pemasaran  

 Menurut Kotler (2002 : 9) pemasaran adalah suatu proses sosial yang di 

dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain.  

 Dari pengertian tersebut disimpulkan pemasaran adalah suatu proses dalam 

memperlancar penyaluran barang dan jasa ke tangan konsumen dengan 

menciptakan, mendistribusikan, menetapkan harga, dan melakukan kegiatan 

promosi. 



 Dalam melakukan kegiatan perusahaan harus sudah mengetahui apa yang 

diinginkan oleh konsumen dan kemudian dapat mencapai kepuasan. Pada akhirnya 

perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba. Pola pikir ini harus diarahkan 

terhadap hal-hal yang telah terbukti penting dalam menciptakan, dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oleh karena itu pemasaran dibagi 

menjadi empat unsur yang lebih dikenal sebagai bauran pemasaran (marketing mix) 

yaitu : Harga, Produk, Tempat, dan Promosi. 

1.5.1.1 Bauran Pemasaran 

 Definisi bauran pemasaran menurut Kotler (2002 : 18) adalah seperangkat 

alat-alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan secara terus-menerus untuk 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Sedangkan menurut Basu Swastha 

(2002 : 42), bauran pemasaran merupakan kombinasi dari empat variabel  yang 

merupakan inti sistem perusahaan, yakni : produk, struktur harga, promosi, dan 

saluran distribusi.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah perangkat yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan terhadap produknya 

dan perangkat-perangkat tersebut akan mempengaruhi tingkat keberhasilan 

pemasaran bagi perusahaan serta semua ini ditujukan untuk memberikan kepuasan 

bagi konsumennya. 

1.5.1.2 Bauran Pemasaran Jasa 



Indriyo Gitosudarmo (2008 : 182) bahwa unsur-unsur bauran pemasaran 

(marketing mix), yaitu : Produk (product), harga (price), distribusi atau penempatan 

produk (place), promosi (promotion). 

1. Produk (Product) 

Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan di pasar untuk 

mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, dan konsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pembeli akan membeli kalau merasa 

cocok. Oleh karena itu produk harus disesuaikan dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen agar pemasaran produk berhasil. 

2. Harga (Price) 

Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan 

pendapatan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya saja. 

Walaupun menetapkan harga merupakan persoalan penting, masih banyak 

perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani masalah penetapan 

harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga 

mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar 

yang dapat dicapai perusahaan. 

3. Distribusi (Place) 

Perusahaan haruslah menyebarkan produknya ke tempat konsumen berada. 

Hal ini merupakan tugas mendistribusikan produknya ke tangan konsumen. 

Untuk melakukan hal ini perusahaan dapat menggunakan berbagai bentuk 

saluran distribusi yang dapat digunakannya. 

4. Promosi (Promotion) 



Merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar 

mereka dapat mengenal produk yang ditawarkan perusahaan kepada mereka 

dan kemudian mereka akan senang lalu melakukan pembelian produk atau 

penggunaan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

 Sementara itu pemasaran jasa memiliki bauran pemasaran yang diperluas 

(expanded marketings for services) dengan penambahan unsur non-tradisional 

marketing mix, yaitu : people (orang), process (proses),  dan physical evidence 

(bukti fisik), sehingga menjadi tujuh unsur bauran pemasaran. 

 Penambahan unsur bauran pemasaran jasa dilakukan karena jasa memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan produk, yaitu : tidak berwujud (intangibility), 

tidak dapat dipisahkan (inspirability), berubah-ubah (variability), tidak 

menyebabkan kepemilikan, dan mudah lenyap (perishability). Seperti diungkapkan 

oleh Zeithaml dan Bitner yang dikutip oleh Ratih Huriyati (2005 : 49) penambahan 

bauran pemasaran jasa terdiri dari : 

1. People (Orang) 

Menurut Zeithaml dan Bitner yang dikutip oleh Ratih Huriyati (2005 : 

49), People (orang) merupakan semua pelaku yang memainkan peranan 

dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan 

konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan penampilan 

karyawan memiliki pengaruh terhadap persepsi konsumen atau 

keberhasilan penyampaian jasa (service encounter). 

2. Physical Evidence (Bukti Fisik) 



Menurut Zeithaml dan Bitner yang dikutip oleh Ratih Huriyati (2005 : 

49), Physical Evidence (bukti fisik) merupakan suatu hal yang turut 

mempengaruhi konsumen untuk membeli dan menggunakan produk 

jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk bukti fisik antara lain 

lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, 

logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan service 

yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. 

3. Process (Proses) 

Menurut Zeithaml dan Bitner yang dikutip oleh Ratih Huriyati (2005 : 

49), Process adalah semua procedur actual, mekanisme, dan aliran 

aktifitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini 

mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan 

melaksanakan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, maka kualitas 

jasa diantaranya dilihat dari bagaimana jasa menghasilkan fungsinya 

1.5.2 Jasa 

1.5.2.2 Pengertian Jasa 

Gronroos (2000) (dalam Fandy Tjiptono, 2005:11) Jasa adalah proses yang 

terdiri dari serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus 

selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa, yang disediakan 

sebagai solusi atas masalah pelanggan. Menurutnya, interaksi antara penyedia jasa 

dan pelanggan sering kali terjadi pada jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat 

sering tidak menyadarinya. 



1.5.2.3 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler (dalam J. Supranto, 2001:227), karakteristik jasa dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Intangible (tidak berwujud) 

Suatu jasa mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan dan 

dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen. Jasa berbeda dengan barang, jika 

barang merupakan suatu objek, alat, atau benda, maka jasa adalah suatu 

perbuatan, kinerja (performance), atau usaha. 

2) Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Pada umumnya jasa yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada waktu 

bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seorang untuk diserahkan kepada 

pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut. 

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam 

pemasaran jasa. 

3) Variability (bervariasi) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non standardized output. Jasa 

senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa penyedia jasa, 

penerima jasa dan kondisi dimana jasa diberikan.  

4) Perishability (tidak tahan lama) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Daya 

tahan suatu jasa tergantung suatu situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor. 



1.5.2.4 Jenis-Jenis Jasa 

Selain itu, Kotler (dalam J. Supranto, 2001:228), juga membagi macam-

macam jasa sebagai berikut : 

1) Barang berwujud murni 

Tawaran hanya terdiri dari barang berwujud. Tidak ada jasa yang menyertai 

produk itu. 

2) Barang berwujud yang disertai jasa 

Tawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau 

beberapa jasa untuk mempertinggi daya tarik pelanggan. 

3) Campuran 

Tawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. 

4) Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan 

Terdiri dari jasa utama dengan jasa tambahan atau barang pelengkap. 

5) Jasa murni 

Di sini hanya terdiri dari jasa.  

1.5.3   Kualitas Pelayanan 

1.5.3.1 Pengertian Kualitas Jasa 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan menurut Goetsh dan Davis (dalam Fandy Tjiptono, 2006:51). Sedangkan 

kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan (exellence) yang diharapkan dalam 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan 

(Wyckof, dalam Tjiptono 2005:260). Lewis & Booms (1983) (dalam Fandy 



Tjiptono, 2005:121) mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Dengan demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa 

yaitu : jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang 

dirasakan/dipersepsikan (perceived service) (Parasuraman, et al., 1985 dalam 

manajemen jasa Fandy Tjiptono 2006:60). Apabila perceived service sesuai dengan 

expected service, maka kualitas jasa yang bersangkutan akan dipersepsikan baik 

atau positif. Jika perceived service melebihi expected service, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih 

rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. 

1.5.3.2 Komponen Utama Kualitas Jasa  

Kualitas total suatu jasa terdiri atas tiga komponen utama (Gronroos dalam 

Hutt dan Speh, 1992; dalam Fandy Tjiptono 2006:60), yaitu : 

1. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output 

(keluaran) jasa yang diterima pelanggan. Menurut Parasuraman, et al., (dalam 

Bojonic, 1991), technical quality dapat diperinci lagi menjadi : 

a. Search quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum 

membeli, misalnya harga. 

b. Experience quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi pelanggan 

setelah membeli atau mengkonsumsi jasa. Contohnya ketepatan waktu, 

kecepatan pelayanan, dan kerapihan hasil. 



c. Credence quality, yaitu yang sukar dievaluasi pelanggan, meskipun telah 

mengkonsumsi jasa. Misalnya kualitas operasi jantung. 

2. Functional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa. 

3. Corporate image, yaitu profit, reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus 

suatu perusahaan. 

Berdasarkan komponen-komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa output 

jasa dan cara penyampaiannya merupakan faktor-faktor yang dipergunakan dalam 

menilai kualitas jasa. Oleh karena itu, pelanggan terlibat dalam suatu proses jasa, 

maka seringkali penentuan kualitas jasa menjadi sangat kompleks.  

1.5.3.3 Perspektif Kualitas Jasa Pelayanan 

Garvin (dalam Fandy Tjiptono, 2005:113) mengidentifikasi adanya lima 

perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu : 

1. Transcendental approach 

Menurut pendekatan ini, kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit 

dioperasionalkan.  

2. Product – based approach 

Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang 

dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas 

mencerminkan perbedaan dalam jumlah unsur atau atribut yang dimiliki 

produk/jasa dan bersifat obyektif. 



3. User – based approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang menggunakannya, dan produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang (misalnya perceived quality) merupakan produk yang berkualitas 

paling tinggi. 

4. Manufacturing-based approach 

Perspektif ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan 

secara internal, yang sering kali didorong oleh tujuan peningkatan 

produktivitas dan penekanan biaya. Ini berarti yang menentukan kualitas 

adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang 

menggunakannya. 

5. Value-based approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan 

sebagai "affradable excellence". Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, 

sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang 

bernilai. Akan tetapi, yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling 

tepat dibeli. 

1.5.3.4 Dimensi Mutu Pelayanan 

 Mengukur kualitas jasa pelayanan berarti mengevaluasi atau 

membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu (Fandy Tjiptono, 2006:99). Persepsi pelanggan terhadap 



kualitas jasa merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Namun 

perlu diperhatikan bahwa kinerja jasa seringkali tidak konsisten. Menurut 

Parasuraman, dkk, 1998 (dalam Fandy Tjiptono, 2005:182) kualitas jasa atau 

pelayanan dipengaruhi 5 dimensi mutu pelayanan, yaitu: 

a. Tangible (bukti fisik / berwujud) 

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal, yaitu penampilan peralatan fisik, peralatan personil dan media 

komunikasi. 

b. Reliability (keandalan). 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan 

secara akurat dan terpercaya, seperti tepat waktu, konsisten dan kecepatan 

dalam pelayanan. 

c. Responsiveness (daya tanggap). 

Kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsive) dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang 

jelas. 

d. Assurance (jaminan dan kepastian). 

Kemampuan atas pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Assurance terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi 

(communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi 

(competence) dan sopan santun (courtesy).  



e. Empathy (empati). 

Kemampuan memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. Suatu perusahaan diharapkan mempunyai pengertian dan 

pengetahuan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik. 

1.5.4 Harga 

1.5.4.1 Pengertian Harga 

Harga adalah bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari marketing mix 

(bauran pemasaran). Oleh karena itu setiap kali menyusun strategi harga perusahaan 

wajib memperhatikan kebijaksanaan perusahaan secara keseluruhan serta strategi 

produk, distribusi, dan promosi penjualan. Harga adalah jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang atau jasa beserta 

pelayananannya (Swastha, 2007:147). Harga adalah sejumlah uang sebagai alat 

tukar untuk memperoleh produk atau jasa atau dapat juga dikatakan penentuan nilai 

suatu produk dibenak konsumen (Saladin, 2007 : 95). 

Menurut Sutojo (2001 : 62) harga menurut konsumen adalah sejumlah uang 

yang dibayarkan atas barang atau jasa. Harga bagi perusahaan adalah sejumlah uang 

yang ditentukan perusahaan sebagai imbalan atas barang dan jasa yang mereka 

perdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan perusahaan untuk memuaskan 

keinginan konsumen. Sesuatu yang lain itu dapat berupa kebanggaan memiliki 

produk dan menggunakan jasa yang telah benar mereknya, jaminan mutu, perasaan 

aman karena memiliki produk atau menggunakan jasa tersebut.  



1.5.4.2 Kebijakan Menetapkan Harga 

Kotler (2005 : 142), dalam menyusun kebijakan penetapan harga, 

perusahaan harus mengikuti enam taham prosedur, yaitu : 

1. Perusahaan memilih tujuan penetapan harga 

Apakah untuk kelangsungan hidup, laba sekarang maksimum, pendapatan 

sekarang maksimum, atau kepemimpinan mutu produk.  

2. Perusahaan memperkirakan kurva permintaan, profitabilitas kuantitas yang 

akan terjual pada tiap kemungkinan harga.  

Dalam hal ini pemasar harus memperhatikan kepekaan harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen, apakah konsumen tersebut termasuk 

konsumen yang snop atau yang sangat sensitif  harga, atau konsumen yang 

smart, yang membeli produk tidak hanya memandang harga tapi lebih 

kepada kualitasnya. Kemudian juga harus memperhatikan elastisitas harga, 

yaitu sejauh mana kenaikan atau penurunan harga mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

3. Perusahaan memperkirakan  bagaimana biaya bervariasi pada berbagai level 

produksi dan akumulasi pengalaman produksi.  

4. Perusahaan menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing.  

5. Perusahaan menyeleksi metode penetapan harga 

Apakah akan memakai metode penetration price dimana  produk dijual 

dengan harga murah untuk menguasai pasar atau metode skimming  price 

yaitu menjual produk dengan harga mahal karena memang untuk menjaga 

image bahwa produk itu termasuk produk yang mewah. Akhirnya 



perusahaan memilih metode harga akhir dengan memilih dari berbagai 

alternatif yang ada dengan menpertimbangkan faktor psikologis pelanggan, 

pengaruh elemen bauran pemasaran lainnya, kebijakan perusahaan dan 

pengaruh harga tersebut terhadap pihak-pihak lain. 

Menurut Gregorius Chandra dalam Zulhamdi (2008 : 45), ada beberapa 

program penetapan harga, yaitu : 

1. Penetapan harga penetrasi (Penetration Pricing) 

Menggunakan harga murah sebagai dasar utama untuk menstimulasi 

permintaan. 

2. Penetapan harga paritas (Parity Pricing) 

Perusahaan menetapkan harga dengan tingkat yang sama atau mendekati 

tingkat harga pesaing. 

3. Penetapan harga premium (Premium Pricing) 

Menetapkan harga diatas harga pesaing. 

1.5.4.3 Tujuan Penetapan Harga 

 Menurut Purnama (2001 : 128), tujuan-tujuan penetapan harga, yaitu : 

1. Mendapatkan posisi pasar 

Penggunaan harga rendah untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. 

Caranya dengan melakukan perang harga dan pengurangan kontribusi 

harga. 

2. Mencapai kinerja keuangan 



Harga-harga dipilih untuk membantu pencapaian tujuan keuangan seperti 

kontribusi harga dan arus kas. Harga yang terlalu tinggi mungkin tidak akan 

direspon oleh para pembeli. 

3. Penentuan posisi produk 

Harga dapat digunakan untuk meningkatkan citra produk, mempromosikan 

kegunaan produk, menciptakan kesadaran, dan tujuan penentuan posisi 

lainya. 

4. Merangsang permintaan 

Harga dapat digunakan untuk mendorong para pembeli dalam mencoba 

sebuah produk baru atau membeli produk yang ada selama periode-perode 

ketika penjualan sedang lesu. 

5. Mempengaruhi persaingan 

Tujuan penetapan harga mungkin untuk mempengaruhi persaingan yang 

ada atau calon pembeli. Manajemen mungkin ingin menghambat pesaing 

yang ada sekarang agar tidak masuk ke pasar atau agar tidak melakukan 

potongan harga. 

1.5.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Kepekaan Konsumen Terhadap Harga 

Dalam menetapkan harga suatu produk, harus dipertimbangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepekaan konsumen terhadap harga tersebut. Menurut 

Nagle (dalam Purnama, 2001:131) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepekaan harga, yaitu : 

1. Pengaruh nilai unik (unique-value effect) 



Para pembeli akan kurang peka terhadap harga jika produk tersebut lebih 

bersifat unik. 

2. Pengaruh kesadaran atas produk pengganti (subtitusi-awaereness effect)  

Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka tidak 

menyadari adanya produk pengganti. 

3. Pengaruh perbandingan yang sulit (difficult-comparison effect) 

Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka tidak dapat 

dengan mudah membandingkan mutu barang pengganti. 

4. Pengaruh pengeluaran total (total-expansiture effect) 

Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika pengeluaran tersebut 

semakin rendah dibandingkan pendapatan totalnya. 

5. Pengaruh manfaat akhir 

Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika pengeluaran tersebut 

semakin kecil dibandingkan biaya total produk akhir. 

6. Pengaruh biaya bersama (shared-cost effect) 

Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika sebagian biaya itu 

ditanggung pihak lain. 

7. Pengaruh investasi tertanam (sunk investment effect) 

Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika produk tersebut 

digunakan bersama dengan aktiva yang telah dibeli sebelumnya. 

8. Pengaruh mutu-harga (price-quality effect) 

Para pembeli akan semakin kurang peka terhadap harga jika produk tersebut 

dianggap memilki mutu, prestise atau eksklusivitas yang lebih. 



9. Pengaruh persediaan (inventory effect) 

Pembeli kurang sensitif terhadap harga bila mereka tidak dapat menyimpan 

produk tersebut. 

1.5.4.5 Harga Sebagai Indikator Mutu 

Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu (kualitas). 

Barang yang diberi harga lebih tinggi dianggap memiliki mutu yang tinggi. Produk 

yang bermutu tinggi kemungkinan dianggap diberi harga lebih tinggi dari yang 

sesungguhnya. Ketika informasi alternatif tentang mutu yang benar tersedia, harga 

menjadi indikator mutu yang kurang signifikan. Ketika informasi ini tidak tersedia, 

harga berfungsi sebagai sinyal mutu. 

1.5.5 Promosi 

1.5.5.1 Pengertian Promosi 

 Menurut Swasta dan Irawan (2005 : 349) promosi pada hakikatnya adalah 

suatu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan mendorong permintaan, yang 

dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan pada produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 

produk  atau jasa yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.  

Promosi didefinisikan sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Swastha, 2007:237). Promosi 

merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara 



efektif dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong konsumen membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan (Sukirno dan Poerwanto, 2014:194) 

Sedangkan menurut Rambat Lupiyoadi (2001 : 108) promosi merupakan 

salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa. Menurut Husein (2002 : 35) 

promosi adalah pengkomunikasian informasi antara penjual dan pembeli atau 

pihak-pihak lainnya agar produk atau jasa tersebut dikenal dan akhirnya dibeli. 

1.5.5.2 Tujuan Promosi 

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi 

konsumen dalam kegiatan pembelian atau pengguna jasa sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhannya. Menurut Nickels, dkk (2008:10), promosi bertujuan untuk 

mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembelian. Promosi juga 

bertujuan untuk memotivasi masayarakat untuk membeli produk atau jasa sebuah 

perusahaan, serta menjadi sarana untuk membangun hubungan dengan pelanggan. 

Tujuan utama promosi adalah modifikasi tingkah laku konsumen, 

menginfomasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan konsumen 

sasaran tentang perusahaan dan produk atau jasa yang dijualnya. 

Menurut  Swasta & Irawan (2005 : 353) tujuan promosi diantaranya : 

1. Menginformasikan kegiatan promosi ditujukan untuk memberitahukan pasar 

yang dituju tentang penawaran dari perusahaan.  

2. Membujuk  pelanggan sasaran  



Promosi yang sifatnya membujuk umumnya kurang disenangi masyarakat 

namun demikian promosi ini diarahkan untuk mendorong pembelian. 

3. Mengingatkan  

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk atau jasa dalam masa kedewasaan. 

4. Modifikasi tingkah laku konsumen  

Promosi diarahkan untuk merubah kebiasaan pembelian konsumen, misal iklan 

pemakainan pasta gigi Pepsodent yang menginformasikan kalau pemakaian 

pasta gigi diletakkan penuh di bulu sikat. 

1.5.5.3 Indikator Promosi 

Menurut Lupiyoadi & Hamdani, (2006 : 121-122) komponen yang terdapat 

dalam bauran promosi, yaitu :  

1. Periklanan (Advertising)  

Periklanan merupakan suatu bentuk dari komunikasi impersonal yang 

digunakan oleh perusahaan untuk membangun kesadaran terhadap keberadaan 

jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen akan jasa yang 

ditawarkan serta membedakan diri perusahaan dengan para kompetitornya. 

Terdapat beberapa tujuan periklanan, diantaranya: 

a) Iklan yang memberikan informasi 

b) Iklan membujuk 

c) Iklan pengingat 

d)  Iklan pemantapan 

2. Penjualan Personal (Personal Selling)  



Penjualan personal merupakan suatu bentuk interaksi langsung dengan suatu 

calon pembeli atau lebih untuk melakukan persentasi, menjawab pertanyaan, 

dan menerima pesan dari satu calon pembeli. Penjualan personal mempunyai 

peranan yang penting dalam pemasaran jasa, karena memiliki kekuatan unik 

yaitu wiraniaga dapat mengumpulkan pengetahuan tentang konsumen dan 

mendapatkan umpan balik dari konsumen.  

3. Promosi penjualan (Sales Promotion)  

Promosi penjualan adalah kegiatan promosi selain periklanan, penjualan 

perorangan maupun publisitas yang bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan 

secara berulang serta tidak rutin, yang ditujukkan untuk mendorong penjualan, 

serta lebih mempercepat respon pasar yang ditargetkan.  

4. Publisitas dan Hubungan Masyarakat (Publicity and Public Relation)  

Publisitas dan hubungan masyarakat merupakan stimulasi non personal 

terhadap permintaan  barang, jasa, ide, dan sebagainya dengan berita komersial 

yang berarti dalam media masa dan tidak dibayar untuk mempromosikan dan 

atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya.  

5. Informasi dari mulut ke mulut (Word of mouth)  

Dalam hal promosi jasa, peranan orang sangat penting. Pelanggan dekat dengan 

penyampaian pesan, dengan kata lain pelanggan tersebut akan berbicara kepada 

pelanggan lain yang berpotensial tentang pengalamannya dalam menerima jasa 

tersebut.  

6. Pemasaran Langsung (direct marketing)  



Pemasaran ini merupakan unsur terakhir dalam bauran komunikasi promosi ada 

enam area pemasaran langsung direct mail, mail order, direct response, direct 

selling, telemarketing, digital marketing. 

Tjiptono (dalam Hersona, 2013:1150) terdapat lima indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur promosi, yaitu :  

1. Personal selling  

2. Periklanan  

3. Promosi penjualan  

4. Hubungan masyarakat  

5. Pemasaran Langsung  

1.5.6 Kepuasan Pelangggan 

1.5.6.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja jasa yang diterima dan yang diharapkan. (Kotler, 

1997:12). Dalam era globalisasi ini, perusahaan akan selalu menyadari pentingnya 

faktor pelanggan. Oleh karena itu, mengukur tingkat kepuasan pada pelanggan 

sangatlah perlu. Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan terhadap kualitas jasa. Day dalam Tse dan Wilson (Fandy Tjiptono 

2004:146) menyatakan kepuasaan atau ketidakpuasan adalah respon pelanggan 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan setelah 

pemakaiannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan (perceived performance) dan harapan (expectation).  



Richard Oliver (dalam Barnes, 2000:13) memberikan definisi, kepuasan 

adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. Ada kesamaan di 

antara beberapa definisi di atas, yaitu menyangkut komponen kepuasan pelanggan 

(harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan). Umumnya harapan pelanggan 

merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya 

bila ia akan membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang atau jasa). 

Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia 

terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli.  

1.5.6.2 Faktor Pendorong Kepuasan 

Faktor – faktor yang pendorong kepuasan pelanggan (Hendy Irawan 

Juwandi, 2004:37) adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas produk, pelanggan akan puas kalau setelah membeli dan 

menggunakan produk tersebut ternyata kualitas produknya adalah baik. 

2. Harga, untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah sumber 

kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money 

yang tinggi. 

3. Service quality, kepuasan terhadap kualitas pelayanan pada umumnya sulit 

ditiru. Kualitas pelayanan merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi, 

salah satunya yang populer adalah servqual. 

4. Emotional Factor, pelanggan akan merasa puas (bangga) karena adanya 

emosional value yang diberikan oleh brand dari produk tersebut. 

5. Biaya dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, 

nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. 



1.5.6.3 Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan 

Menurut Fandy Tjiptono (2006 :161), ada beberapa strategi yang dapat 

dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu: 

a. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing  

Strategi dimana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, 

tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu 

kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus, yang pada akhirnya akan 

menimbulkan kesetiaan pelanggan sehinggan terjadi bisnis ulangan (repeat 

business). 

b. Strategi Superior Customer Service  

Menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing. Hal ini 

membutuhkan dana yang lebih besar, kemampuan sumber daya manusia, dan 

usaha yang gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan yang superior. 

c. Strategi Unconditional Service Guarantees  

Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. 

d. Strategi penanganan keluhan yang efisien  

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan 

yang tidak puas menjadi pelanggan perusahaan yang puas (atau bahkan 

menjadi pelanggan abadi). 

e. Strategi peningkatan kinerja perusahaan 



Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran 

kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan dan 

pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, dan public relations kepada 

pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan untuk 

memuaskan pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, dan 

memberikan empowerment yang lebih besar kepada karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

f. Menerapkan Quality Function Deployment (QFD) 

Praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan 

pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan 

menjadi apa yang dihasilakan organisasi. 

Menurut Tjiptono (2004:25) terdapat tujuh elemen dalam penyusunan 

program kepuasaan konsumen yaitu : 

1. Barang dan Jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapkan konsep kepuasan pelanggan harus memiliki 

produk yang berkualitas dan pelayanan prima. Setidaknya sama atau melebihi 

pesaing. Untuk itu berlaku prinsip “Quality comes first, Sasticfation programs 

follow”. Biasanya perusahaan yang memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang 

tinggi mrmiliki tingkat pelayanan pelanggan yang tinggi pula. Seringkali ini 

merupakan cara menjustifikasi harga yang mahal.  

2. Relationship Marketing 



Kunci pokok dalam setiap program loyalitas adalah upaya menjalin relasi 

jangka panjang dengan para pelanggan. Asumsinya relasi yang kokoh antara 

perusahaan dengan pelanggan akan menciptakan bisnis ulangan atau repeat 

bussines dan menciptakan loyalitas pelanggan. 

3. Program Promosi Loyalitas 

Program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi antara 

perusahaan dengan pelanggan. Biasanya program ini memberikan penghargaan 

khusus seperti bonus, diskon, vocer, atau hadiah yang dikaitkan dengan 

frekuensi pemakaian barang atau jasa perusahaan kepada pelanggan yang loyal 

pada produk atau jasa perusahaan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan 

tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan yang semakin besar. 

4. Fokus pada konsumen terbaik 

Pelanggan yang baik tidak sekedar pelanggan yang sering mengkonsumsi 

produk atau jasa perusahaan maupun pelanggan yang mengkonsumsi produk 

maupun jasa dalam jumlah banyak. Tetapi pelanggan terbaik merupakan 

pelanggan yang melakukan pembayaran tepat waktu, tidak terlalu 

membutuhkan banyak layanan tambahan, dan tidak terlalu sensitif terhadap 

harga. 

5. Sistem penanganan komplain yang efektif 

Penanganan komplain terkait erat dengan kepuasan konsumen. Perusahaan 

harus memastikan produk dan jasa yang ditawarkan harus memberikan fungsi 

sebagaimana mestinya sejak awal. Apabila terjadi masalah perusahaan harus 

segera mengatasinya melalui penanganan komplain yang tepat. 



6. Unconditional Quarantee 

Garansi merupakan janji eksplisit yang disampaikan kepada konsumen 

mengenai tingkat kinerja yang dapat diharapkan yang akan mereka terima. 

Garansi ini bermanfaat dalam mengurangi risiko pembelian oleh pelanggan, 

memberikan sinyal mengenai kualitas produk atau jasa, dan secara tegas 

menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas produk atau jasa yang 

diberikannya. 

7. Program Pay for Performance 

Program kepuasan konsumen atau pelanggan tidak bisa terlaksana tanpa adanya 

dukungan sumber daya manusia perusahaan. Sebagai ujung tombak perusahaan 

yang berinteraksi langsung dengan para pelanggan dan berkewajiban 

memuaskan mereka, karyawan juga harus dipuaskan kebutuhannya. Dengan 

kata lain, total customer satisfaction harus didukung pula dengan total quality 

reward yang mengaitkan sistem penilaian kinerja dan kompensasi dengan 

kontribusi setiap karyawan dalam penyempurnaan kualitas dan peningkatan 

kepuasan pelanggan.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan 

menurut Gaspersz dalam (Naution, 2005:50) adalah sebagai berikut : 

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

pelanggan ketika mereka sedang melakukan transaksi terkait produk atau jasa 

perusahaan. Jika pada saat iru kebutuhan pelanggan besar maka harpan 

pelanggan terkait produk atau jasa akan tinggi, begitu pula sebaliknya. 



2. Pengalaman masa lalu ketika ketika mengkonsumsi produk atau jasa 

perusahaan maupun pesaingnya. 

3. Pengalaman dari orang-orang sekitar, dimana mereka akan menceritakan 

kualitas produk atau jasa yang akan dikonsumsi oleh pelanggan tersebut. Hal 

ini mempengaruhi persepsi pelanggan terutama pada produk maupun jasa 

yang dirasakan akan beresiko tinggi. 

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi 

pelanggan. Sumber daya manusia di bagian penjualan dan periklanan 

seharusnya tidak membuat periklanan maupun strategi promosi yang 

berlebihan sehingga kurang sesuai untuk memenuhi ekspektasi konsumen.  

Menurut Kotler (dalam Fandy Tjiptono, 2006:148), beberapa macam 

metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem keluhan dan saran 

Organisasi yang berpusat pada pelanggan (customer-centered) memberikan 

kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran 

dan keluhan, misalnya dengn menyediakan kotak saran, kartu komentar, 

customer hot lines, dan lain-lain. Informasi-informasi ini dapat memberikan 

ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi 

secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

2. Ghost shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap 

sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuannya mengenai 



kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu para 

ghost shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap keluhan. 

3. Lost customer analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan 

customer loss rate juga penting, peningkatan customer loss rate menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

4. Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survey, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung 

(McNeal dan Lamb dalam Peterson dan Wilson, 1992,p.61). Hal ini karena 

melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Metode 

survey kepuasan pelanggan dapat menggunakan pengukuran dengan berbagai 

cara, yaitu: 

a. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan (directly 

reported satisfaction). 

b. Responden juga dapat diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka 

rasakan (derived satisfaction). 



c. Metode lain adalah dengan meminta responden untuk menuliskan 

masalah-masalah yang mereka miliki dengan penawaran dari perusahaan 

untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan (problem 

analysis). 

d. Selain itu responden juga dapat diminta untuk meranking berbagai elemen 

dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan 

seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen. 

1.5.7  Wisata dan Kepariwisataan 

1.5.7.1  Pengertian Pariwisata 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek, dan daya tarik wisata (Undang-Undang No 9 Tahun 

1990). Seiring perkembangannya, muncul teori baru terkait pariwisata menurut 

Pearce (1989) dan Nuryanti (1994) : 

“Kepariwisataan pada hakekatnya merupakan kegiatan matching and 

adjustment antara sisi supply dan sisi demand. Sisi supply dari kegiatan pariwisata 

merupakan unsur-unsur atau potensi wisata yang ada di daerah tujuan wisata, yaitu 

: Daya tarik atau atraksi, akomodasi, transportasi, fasilitas pelayanan, prasarana, 

pencapaian atau aksesibilitas, dan peraturan pemerintah. Sedangkan sisi demand 

dari kegiatan pariwisata merupakan unsur-unsur atau potensi wisatawan yang ada 

atau berasal dari daerah asal wisatawan, yaitu : Jumlah wisatawan, segmen 

wisatawan, pendapatan wisatawan, pendidikan wisatawan, promosi.” 

 

1.5.7.2 Konsep Kepariwisataan 

Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan terdapat 

beberapa konsep pariwisata sebagai berikut : 



1. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. 

2. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk 

pengusaha objek dan daya tarik wisata. 

3. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela, bersifat sementara untuk menikmati objek dan 

daya tarik wisata. 

1.5.7.3  Unsur-unsur Pariwisata 

Menurut Menurut Pendit (1990 : 28), unsur-unsur industri pariwisata 

meliputi : Politik pemerintah, perasaan ingin tahu, sifat ramah, jarak dan waktu, 

atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, publisitas dan promosi, dan 

kesempatan berbelanja. 

1.5.7.4 Klasifikasi dan Jenis Wisata 

Yoety (1989) mengklasifikasikan destinasi pariwisata sebagai berikut : 

1. Menurut Objek 

Wisata budaya, wisata konvensi, wisata kesehatan, wisata bahari, wisata 

alam, dan wisata kota. 

2. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan 

Wisata individu dan wisata kelompok. 

3. Menurut tujuan perjalanan 

Leisure tourism, cultural tourism, health tourism, sport tourism, and 

convention tourism. 



Sementara itu World Tourism Organization (2004) mengklasifikasikan 

destinasi pariwisata sebagai berikut : 

1. Kawasan Perairan / bahari (Coastal zone) 

2. Kawasan Pantai (Beach destination and site) 

3. Gugusan kepulauan (Small island) 

4. Kawasan Gurun (Destination in desert arid areas) 

5. Kawasan Pegunungan (Mountains destination) 

6. Kawasan Taman Nasional (Natural and sensitive ecological sites) 

7. Kawasan Ekowisata (Ecotourism destination) 

8. Kawasan Taman Nasional dan Cagar Alam (Park and protected areas) 

9. Komunitas disekitar Kawasan Konservasi (Communities within or adjacent 

to protected area) 

10. Jalur atau Rute Perjalanan (Trail and routes) 

11. Situs Peninggalan Sejarah (Build heritages sites) 

12. Kawasan Pemukiman Tradisional (Small and traditional communities) 

13. Kawasan Wisata Kota (Urban tourism) 

14. Pusat Kegiatan MICE  dan Konvensi (MICE and convention centers) 

15. Kawasan Taman Bertema (Theme park) 

16. Kawasan Taman Air (Water park) 

17. Kapal Pesiar dan simpul-simpul perjalanannya (Cruise ship and their 

destinations) 



1.6  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiono, 2008:93). Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban empiris. 

Maka hipotesis dari penelitian adalah : 

a) Terdapat atribut yang dianggap penting oleh pengunjung untuk 

menciptakan kepuasan tetapi pelaksanaannya belum dilaksanakan 

secara optimal oleh pihak pengelola  

b) Terdapat perbedaan antara Harapan dan Kinerja variabel Harga 

c) Terdapat perbedaan antara Harapan dan Kinerja variabel Kualitas 

Pelayanan  

d) Terdapat perbedaan antara Harapan dan Kinerja variabel Promosi  

 

1.7 Definisi Konsep 

 Definisi konsep adalah unsur penelitian yang berisi pengertian dari konsep 

yang diuraikan sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada kerangka pemikiran 

yang telah dirumuskan sebelumnya. 



 Definisi konsep ini berfungsi sebagai dasar konsep yang akan digunakan 

untuk penyelarasan konsep-konsep yang merupakan variabel penelitian agar 

memiliki persamaan persepsi. Adapun definisi konsep untuk masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.7.1 Kualitas Pelayanan 

 Definisi kualitas jasa terpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 1996:59), kualitas jasa adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan yang 

diharapkan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

1.7.2 Harga  

 Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang atau jasa beserta pelayananannya (Swastha, 2007:147). 

Harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memeperoleh produk atau jasa 

atau dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk dibenak konsumen (Saladin, 

2007:95) 

1.7.3 Promosi 

 Promosi didefinisikan sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat unuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Swastha, 2007:237). Promosi 

merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara 

efektif dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong konsumen membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan (Sukirno dan Poerwanto, 2014:194). 



1.7.4 Kepuasan Pelanggan 

Day dalam Tse dan Wilson (Fandy Tjiptono, 2004:146) menyatakan 

kepuasaan atau ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan yang setelah pemakaiannya. Tingkat 

kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

(perceived performance) dan harapan (expectation). 

1.7 Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional 

adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel 

(Sofian Effendi, 1989:46). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1.8.1  Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan Pengelola Objek Wisata Umbul Ponggok mampu sesuai dengan 

ekspektasi pengunjung, indikatornya adalah :  

a. Tangibles  

Sarana fisik  (Tangible)  yaitu sarana fisik perusahaan dimana dalam 

operasionalnya mampu mendukung perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya 

pada pihak eksternal.  

Indikator dari Tangible yaitu : 

 Kebersihan. 



 Kerapihan dan kebersihan petugas. 

 Fasilitas kamar mandi. 

 Fasilitas loker. 

 Ketersediaan loket yang memadai. 

b. Reliability 

Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai janji yang ditawarkan.  

Indikator dari reliability adalah sebagai berikut: 

 Jam operasional. 

 Kualitas fasilitas objek wisata. 

 Ragam fasilitas. 

 Keamanan pengunjung. 

 Kenyamanan pengunjung. 

c. Responsiveness 

Daya tanggap (Responsiveness) adalah kemampuan untuk memberikan 

pelayanan dan membantu pelanggan yang cepat dan tepat dengan penyampaian 

informasi yang jelas.  

Indikator Responsiveness sebagai berikut : 

 Informasi yang diberikan jelas dan dapat dipahami. 

 Kecepatan dalam penanganan keadaan darurat. 

 Keramahan para karyawan objek wisata umbul ponggok. 



d. Assurance 

Jaminan  (Assurance)  yakni  pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya dan aman pada diri 

pelanggan. 

Indikator dari Assurance sebagai berikut : 

 Pengelola maupun pegawai objek wisata mampu memberikan rasa percaya 

bagi pengunjung. 

 Penguasaan pekerjaan petugas. 

e. Empathy  

Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan. 

Indikator Emphaty sebagai berikut :   

 Pegawai maupun pengelola objek wisata selalu peduli untuk membantu 

pengunjung. 

 Memberikan perhatian maupun rasa peduli saat memberikan pelayanan. 

1.8.2 Harga 

 Pada penelitian ini didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dibayar oleh 

pengunjung untuk mendapatkan manfaat selama mengunjungi Objek Wisata 

Umbul Ponggok.  

Ada pun indikator dari variabel harga diantaranya : 



 Harga tiket yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang dirasakan 

pengunjung. 

 Harga tiket yang dibayarkan sesuai dengan kualitas yang diberikan. 

 Harga tiket yang dibandingkan dengan objek wisata sejenis. 

1.8.3 Promosi 

 Promosi yang digunakan oleh pengelola objek wisata Umbul Ponggok 

melalui Periklanan. Bentuk promosi yang dianggap optimal oleh manajemen 

pengelola Umbul Ponggok dan yang dilakukan hanya melalui periklanan. Bentuk 

periklanan yang digunakan yaitu melalui media sosial, website, dan juga baliho. 

Ada pun indikator dari variabel promosi diantaranya : 

 Ragam media. 

 Kejelasan informasi. 

 Frekuensi penayangan iklan. 

 Objektifitas informasi. 

1.8.4 Kepuasan Pelanggan 

Pada penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat perasaan dimana 

pengunjung merasa puas atas kinerja jasa yang diterima dan diharapkan pada Objek 

Wisata Umbul Ponggok. 

Indikator kepuasan pelanggan sebagai berikut :  

 Perbedaan antara Harapan dan Kinerja Kualitas Pelayanan. 

 Perbedaan antara Harapan dan Kinerja Harga. 



 Perbedaan antara Harapan dan Kinerja Promosi. 

1.9 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu cara, prosedur, atau langkah yang 

digunakan untuk untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data 

menggunakan teknik tertentu. 

1.9.1 Tipe penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang 

diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dan 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2006:10). Dalam penelitian 

ini akan dijelaskan mengenai Tingkat Kepuasan pengunjung Objek Wisata Umbul 

Ponggok ditinjau dari Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi. 

1.9.2 Populasi dan Sampel 

1.9.2.1 Populasi 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga. Menurut (Sugiyono, 2008:115), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang pernah 

mengunjungi Objek Wisata Umbul Ponggok. Dalam penelitian ini tidak diketahui 



secara pasti jumlah populasinya, hal ini dikarenakan tidak diketahui secara pasti 

jumlah frekuensi kunjungan masing-masing pengunjung.  

1.9.2.2 Sampel 

Dalam penelitian ini tidak seluruh populasi diambil, mengingat adanya 

kendala biaya, waktu, dan tenaga karena itulah dalam penelitian digunakan sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2008:116).   

Dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya, hal ini 

dikarenakan tidak diketahui secara pasti jumlah frekuensi kunjungan masing-

masing pengunjung.  

Secara teori dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan 

sampel yaitu dengan mengacu pertimbangan teori Donald R. Cooper dan C. 

William Emory dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis (1996 : 

211). Formula dasar dalam menentukan ukuran sampel probabilitas 

mengasumsikan bahwa populasi adalah tak terbatas. Jadi, sejumlah sampel 

sebanyak 100 responden yang diambil dari populasi sejumlah 5000 orang secara 

kasar mempunyai ketetapan estimasi yang sama dengan 100 sampel yang diambil 

dari 200 juta populasi. Berdasarkan teori pengambilan sampel tersebut, maka 

jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. 

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sample yang digunakan yaitu nonprobality sampling, 

dimana teknik pengambilan sample ini tidak memberikan peluang atau kesempatan 



yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. 

Teknik sampel yang digunakan adalah Purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004:78).  

Adapun pertimbangan tersebut adalah kriteria sampel yang diambil dengan 

ciri-ciri sebagai beriktut : 

1) Pernah mengunjungi Objek Wisata Umbul Ponggok 1 kali dalam 

kurun waktu satu tahun terakhir.  

2) Usia antara 16-55 tahun. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diperoleh dari penyebaran 

kuisoner yang diberikan kepada responden yang memenuhi persyaratan di atas. 

Teknik pengumpulan data juga dapat diperoleh melalui wawancara singkat dengan 

responden yang ditemui di lokasi penelitian saat penelitian berlangsung. Teknik 

pengumpulan data ini dilakukan hingga jumlah responden terpenuhi. 

1.9.4  Jenis dan Sumber Data 

1.9.4.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian dikelompokan menjadi dua yaitu data kualitatif 

dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar. 

Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono, 2006:13). Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan 

jenis data kuantitatif. 



1.9.4.2  Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, relevan, terarah dan sesuai 

dengan masalah yang dihadapi, maka data-data dikelompokkan berdasarkan 

jenisnya, yaitu : 

a) Data primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

atau dari objek penelitian. Data primer ini dapat diperoleh secara langsung 

melalui teknik wawancara dan kuesioner pada objek penelitian di Objek 

Wisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten.  

b) Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam 

penelitian atau dari pihak lain yang terkait dengan objek yang diteliti. Data 

ini bisa diperoleh dari studi pustaka yang berupa buku, reference, dokumen 

dan lain sebagainya yang berfungsi untuk melengkapi data primer yang 

berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.  

1.9.5 Skala Pengukuran 

Skala Pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan 

instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih 

akurat, efisien, dan komunikatif (Sugiyono, 2006:84-85). 



Dalam penelitian ini agar hasil jawaban dari responden dapat dianalisis 

secara kuantitatif maka jawaban tersebut diberi skor berdasarkan menggunakan 

jenis Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 1993:69). Dalam penelitian 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut variabel penelitian yaitu kualitas pelayanan, harga, dan promosi sebagai 

variabel bebas dan kepuasan pengunjung sebagai variabel terikat. 

Cara pengukuran ini adalah setiap pertanyaan yang diajukan akan diberikan 

opsi jawaban berupa : “sangat sesuai”, “sesuai”, “tidak sesuai”, dan “sangat tidak 

sesuai”, Setiap pertanyaan memiliki 5 (lima) alternatif jawaban, yang kemudian 

untuk keperluan analisis kuantitatif masing-masing jawaban itu diberi skor : 

 Sangat Sesuai  dengan bobot  = 5 

 Sesuai dengan bobot   = 4 

 Cukup/Netral    = 3 

 Tidak Sesuai dengan bobot   = 2 

 Sangat Tidak Sesuai  dengan bobot = 1 

Alternatif jawaban akan disesuaikan dengan jenis pertanyaan dalam kuesioner. 

Penelitian yang menggunakan Skala Likert ini menyatakan bahwa semakin 

tinggi skor atau nilai maka individu tersebut mempunyai sikap positif atau 

mendukung, dan sebaliknya semakin rendah skor atau nilai yang diperoleh maka 

individu tersebut mempunyai sikap negatif atau tidak mendukung. Skala Likert 

mempunyai interval 1 – 5. 

Adapun inteprestasi dari skor/nilai tersebut adalah sebagai berikut: 



 Jawaban (A) untuk kategori sangat mendukung pertanyaan diberi skor 5 

 Jawaban (B) untuk kategori mendukung pertanyaan diberi skor 4 

 Jawaban (C) untuk kategori cukup mendukung pertanyaan diberi skor 3 

 Jawaban (D) untuk kategori kurang mendukung pertanyaan diberi skor 2 

 Jawaban (E) untuk kategori tidak mendukung pertanyaan diberi skor 1 

1.9.6  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data dengan tingkat validatas yang tinggi, maka perlu 

ditetapkan teknik-teknik pengumpulan datanya. Beberapa teknik pengumpulan data 

yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain : wawancara, kuesioner, dan 

studi pustaka. 

1.9.7 Instrument Penelitian 

 Suatu alat ukur dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang sedang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut 

variabel penelitian Sugiyono (2004:92). Instrumen penelitian merupakan alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan 

penelitian.  

 Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, metode yang digunakan 

adalah melalui penyebaran kuesioner. 

1.9.8 Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 



 1.9.8.1 Analisis Data Kualitatif 

 Yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk membahas dan menjelaskan 

data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang gejala-gejala atau kasus yang dapat 

diuraikan dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak berbentuk 

angka. 

 1.9.8.2 Analisis Data Kuantitatif 

 Yaitu suatu analisa yang digunakan untuk menguji hubungan antara 

variabel-variabel dalam penelitian dengan menggunakan perhitungan-perhitungan 

atau uji statistik dari data yang diperoleh yang berasal dari jawaban kuesioner. 

Pengujian statistik dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

penelitian. 

1.9.8.2.1 Uji Validitas 

Adalah suatu taraf yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu 

mampu mengukur hal-hal yang seharusnya dapat diukur. Uji validitas digunakan 

untuk menguji valid atau tidaknya suatu butir pertanyaan kuesioner. Kuesioner 

merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam pengumpulan data sebagai 

instrumen penting yang sebelumnya harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan uji validitas dari penelitian yang menggunakan 

kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara uji korelasi antara skor item 

dengan skor total masing-masing variabel. 

Jika ada item pertanyaan yang tidak valid nilainya, maka item pertanyaan 

tersebut dihilangkan. Secara statistik, angka korelasi bagian total yang diperoleh 

harus dibandingkan dengan angka dalam tabel r product moment. Apabila nilai r 



hitung > r tabel, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid, jika r hitung < r 

tabel maka kuesioner tersebut tidak valid (Imam Ghozali, 2001:141). Penentuan 

besarnya r table dengan df = n-k, dimana n adalah jumlah penumpang dan k adalah 

variable bebas dengan tingkat signifikasi (α) = 5%. 

1.9.8.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1992:140). 

Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik analisis yang sudah 

dikembangkan oleh Alpha Cronbrach. Pada uji reliabilitas ini, tingkat signifikasi 

(α) dinilai reliabel jika lebih besar dari 0,6 , artinya bila koefisien alphanya > dari 

0,6 maka kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan (Imam Ghozali, 

2001:140). 

1.9.8.2.3 Importance-Performance Analysis 

 Penelitian ini menggunakan Importance-Performance Analysis yang 

digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari 

produk layanan yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan 

secara keseluruhan. Dalam konsep ini diformulasikan 5 dimensi yaitu Tangible, 

Realibility, Responsibility, Assurance dan Empathy. Salah satu ciri khas dari indeks 

kepuasan pelanggan yang dihasilkan oleh ServQual ini adalah perhitungan 

berdasarkan gap. Hal ini dapat terjadi karena responden ditanyakan dua kali untuk 

setiap produk layanan, yaitu harapan dan persepsinya.  

 Bertitik  tolak dari batasan yang telah dibuat maka kepuasan pelanggan 

adalah selisih antara apa yang dialami atau diterima (persepsi) dengan apa yang 



diinginkan (harapan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan 

pelanggan ditentukan oleh besarnya gap antara persepsi dengan harapan. Semakin 

kecil gap ini semakin baik tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan. 

 Gap (+) positif akan diperoleh apabila skor persepsi lebih besar dari skor 

harapan, sedangkan apabila skor harapan lebih besar daripada skor persepsi akan 

diperoleh gap (-) negatif. Semakin tinggi skor harapan dan semakin rendah skor 

persepsi, berarti gap semakin besar. Masing-masing dimensi oleh pelanggan diberi 

bobot dalam bentuk persentase sehingga total bobot dari lima dimensi menjadi 100 

persen. 

 Dimensi yang diberi persentase paling tinggi, menujukkan bahwa dimensi 

tersebut paling penting dibandingkan dengan dimensi lainnya sesuai dengan 

penilaian pelanggan. Masing-masing dimensi ini kemudian dikalikan dengan rata-

rata gap untuk setiap dimensi.  

 Apabila total gap positif maka pelanggan dianggap sangat puas terhadap 

pelayanan perusahaan tersebut. Sebaliknya bila tidak, gap adalah negatif, maka 

pelanggan kurang/tidak puas terhadap pelayanan. Semakin kecil gapnya semakin 

baik. Biasanya perusahaan dengan tingkat pelayanan yang baik, akan mempunyai 

gap yang semakin kecil (Irawan, 2002). 

 Kepuasan atas jasa pelayanan yang diterima responden ditentukan oleh 

selisih skor persepsi atau kinerja dengan harapan atau kepentingan yang diperoleh 

dari seluruh responden setelah mengisi item pernyataan yang disusun untuk kelima 

dimensi di atas. 



 Semakin baik penilaian responden akan semakin kecil selisih skor yang 

diperoleh dari item apa yang dialami (persepsi) dengan apa yang diinginkan 

(harapan). Semakin kecil selisih tersebut berarti responden semakin puas atas 

layanan yang diterimanya atau dengan kata lain, semakin berkualitas pelayanan 

yang diberikan dibidang tersebut. Sebaliknya, semakin besar selisih yang dialami 

dengan yang diharapkan berarti semakin rendah penilaian responden terhadap mutu 

pelayanan yang diterimanya. 

 Importance-Performance Analysis terdiri atas dua kemponen yaitu, analisis 

kuadran dan analisis kesenjangan (gap). Dengan analisis kuadran dapat diketahui 

respon konsumen terhadap produk layanan yang diplotkan berdasarkan tingkat 

kepentingan dan kinerja dari produk layanan tersebut. 

 Sedangkan analisis kesenjangan (gap) digunakan untuk melihat 

kesenjangan antara kinerja suatu produk layanan dengan harapan konsumen 

terhadap produk layanan tersebut. 

 Langkah pertama untuk analisis kuadran adalah menghitung rata-rata 

penilaian kepentingan dan kinerja setiap produk layanan dengan rumus : 

     𝑋𝑖  =   
∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑖=𝑙

𝑛
   

    𝑌𝑖  =   
∑ 𝑌𝑖𝑘

𝑖=𝑙

𝑛
 

 Di mana: 

𝑋𝑖    =   Bobot rata-rata tingkat penilaian kinerja produk layanan  ke-i 

𝑌𝑖   =   Bobot rata-rata tingkat penilaian kepentingan produk layanan ke-i 



n     =   Jumlah responden 

 Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata tingkat kepentingan dan 

kinerja untuk keseluruhan produk layanan dengan rumus : 

𝑋𝑖 ̿̿̿̿    =   
∑ 𝑋𝑖̅̅ ̅𝑘

𝑖=1

𝑛
 

𝑌𝑖 ̿̿̿̿    =   
∑ 𝑌𝑖̅̅ ̅𝑘

𝑖=1

𝑛
 

 Di mana: 

 𝑋𝑖̿̿̿̿    =  Nilai rata-rata kinerja produk layanan 

𝑌𝑖 ̿̿̿̿    =  Nilai rata-rata kepentingan produk layanan 

n =  Jumlah produk layanan 

 Nilai 𝑋 ̿ ini memotong tegak lurus pada sumbu horizontal, yakni sumbu yang 

mencerminkan kinerja produk layanan (X) sedangkan nilai 𝑌 ̿ memotong tegak 

lurus pada sumbu vertikal, yakni sumbu yang mencerminkan kepentingan produk 

layanan (Y). setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan produk layanan serta 

nilai rata-rata kinerja dan kepentingan produk layanan, kemudian nilai-nilai 

tersebut diplotkan ke dalam diagram kartesius. 

Diagram Kartesius 

Menurut Supranto (2001:70), Diagram Kartesius adalah “ Suatu bagunan 

yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan 

tegak lurus pada titik-titik (X,Y). X merupakan tingkat kinerja perusahaan yang 

dapat memberikan tingkat kepuasan kepada konsumen. Sedangkan Y adalah rata-



rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Inti penggunaan diagram kartesius adalah untuk mengetahui 

di titik atau area mana pelanggan puas dan di titik mana pelanggan belum puas atau 

kecewa terhadap kinerja perusahaan. 

Gambar diagram kartesius dapat dilihat pada halaman selanjutnya : 
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Diagram ini terdiri atas empat kuadran (Suprapto, 2001), yaitu : 

Kuadran I (Prioritas Utama). Kuadran ini memuat produk layanan Objek 

Wisata Umbul Ponggok yang dianggap penting oleh konsumen tetapi pada 

kenyataannya produk-produk layanan tersebut belum sesuai dengan harapan 

konsumen. Tingkat kinerja dari produk layanan tersebut lebih rendah daripada 

tingkat harapan konsumen terhadap produk layanan Objek Wisata Umbul Ponggok 

tersebut. Produk-produk layanan yang terdapat dalam kuadran ini perlu lebih 

ditingkatkan lagi kinerjanya agar kepuasan pengunjung semakin meningkat.  

Kuadran II (Pertahankan Prestasi). Produk-produk layanan Objek 

Wisata Umbul Ponggok yang terdapat dalam kuadran ini menunjukkan bahwa 

produk layanan tersebut penting dan memiliki kinerja yang tinggi. Produk layanan 

ini perlu dipertahankan untuk waktu selanjutnya.  

Kuadran III (Prioritas Rendah). Produk layanan yang terdapat dalam 

kuadran ini dianggap kurang penting oleh konsumen dan pada kenyataannya 

kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan terhadap produk layanan yang 

masuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya 

terhadap manfaat yang dirasakan oleh konsumen sangat kecil.  

Kuadran IV (Berlebihan). Kuadran ini memuat produk-produk layanan 

yang dianggap kurang penting oleh konsumen dan dirasakan terlalu berlebihan. 

Peningkatan kinerja pada produk-produk layanan yang terdapat pada kuadran ini 

hanya akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya. 


