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Abstract 

 

Purpose – For the past decade, cultural resources and tourism have become inextricably 

linked throughout the world especially in developing countries. This study aims at 

determining the factors of Bali tourism marketing mix priority for foreign tourist. 

 

Design/methodology/approach – The research applied quantitative method and 

employed an Analytical Hierarchy Process (AHP) for examining the dominant factors 

based on data collected from 97 foreign tourists who fulfilled the questionnaires.  

 

Findings – The findings of the study reveal that marketing mix factors that has the 

highest value from foreign tourist about Bali tourism is the price factor with a weight of 

0.200 followed by product factor (0,160), promotion factor (0,159), people (0,134), 

physical evidence (0,123), process (0,166), and the last position is place factor which 

has a weight of (0,107).  

 

Keywords:  marketing mix, tourism, tourist, factor analysis, analytical hierarchy process 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah salah satu dari beberapa sektor yang dijadikan andalan 

pemerintah dalam memperoleh devisa dari penghasilan non migas. Pariwisata tidak 

hanya sebagai sumber perolehan devisa dalam pembangunan nasional, tetapi juga 

memberikan sumbangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan pelestarian lingkungan hidup 

dan budaya bangsa, mempererat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan 

lain sebagainya. 

Pariwisata dalam negeri (domestic tourism) maupun pariwisata luar negeri 

(international tourism) mengandung berbagai aspek, yaitu aspek sosiologis, psikologis, 

hukum, ekonomi, ekologis, dan berbagai aspek lainnya. Aspek ekonomi merupakan 

aspek yang dianggap penting dalam kegiatan pariwisata. Hal ini karena pariwisata 

sangat besar pengaruh dan manfaatnya dalam perekonomian seperti meningkatkan 

penerimaan pendapatan nasional, meningkatkan penghasilan pajak, menguatnya posisi 

Neraca Pembayaran Luar Negeri, dan juga meningkatkan kesempatan kerja atau dalam 

kata lain dapat menurunkan pengangguran ( Yoeti, 1980 ). 

Mengingat begitu pentingnya peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi, 

maka tidak berlebihan bila hampir semua negara saat ini saling berkompetisi menjual 

keindahan alamnya, keunikan budayanya, dan keramah-tamahan penduduknya ke 

berbagai negara yang menjadi pasar potensialnya. 

Persaingan di bidang pariwisata terjadi cukup ketat di kawasan Asia Tenggara 

mengingat telah diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) bagi negara-negara 
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seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. 

Kompetisi antarnegara ASEAN cukup sengit mengingat negara-negara di kawasan 

tersebut relatif  menjual daya tarik yang serupa karena kesamaan rumpun, akar sejarah, 

jejak budaya dan peradaban, serta kondisi alamnya. 

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan tujuan wisata dunia 

karena memiliki tiga unsur pokok yang membedakan Indonesia bila dibandingkan 

dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ketiga unsur tersebut adalah masyarakat 

(people), alam (nature heritage), dan budaya (cultural heritage). Masyarakat Indonesia 

terkenal dengan keramahannya dan dapat bersahabat dengan bangsa manapun. Potensi 

kedua adalah alam (nature heritage). Indonesia memiliki alam yang indah yang tidak 

dimiliki oleh negara lain, misalnya pegunungan yang ada di setiap pulau, pantai yang  

indah, goa, serta hamparan sawah yang luas. Potensi yang ketiga adalah budaya 

(cultural heritage). Indonesia merupakan  negara yang  memiliki kekayaan budaya yang  

beragam. Setiap suku, kota, dan pulau mempunyai ciri khas tersendiri, baik dari segi 

logat bahasa, baju daerah, bangunan rumah, musik, maupun upacara-upacara adat. 

Keseluruhan potensi tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri khas sebagai 

bangsa yang kaya budaya.  

Namun sayangnya, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 

selalu kalah bila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Berikut ini 

adalah data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke ASEAN dari tahun 2008 

hingga tahun 2011 : 
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Tabel 1. 1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Negara-Negara di Kawasan ASEAN 

ASEAN Statistic  in thousand arrival 

 

Source : Asean Tourism Statictics Database  

Berdasarkan data tersebut Indonesia hanya memiliki kunjungan wisatawan 

mancanegara yang lebih banyak diatas Brunei Darussalam dan Filipina yang sejak tahun 

2002 telah memberlakukan AFTA. Sementara Kamboja, Laos, dan Vietnam  yang baru 

akan melaksanakan AFTA secara penuh masing-masing pada tahun 2015 dan Myanmar 

pada tahun 2020 telah tumbuh menjadi negara pesaing baru. 

Dan juga dapat dilihat bahwa ASEAN memiliki tiga negara tertinggi dalam hal 

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand. 

Ketiga negara tersebut memiliki keunggulan yang sangat menonjol dibandingkan 

Indonesia. Malaysia yang berambisi untuk menjadi negara tujuan wisata kelas dunia 

tercermin dalam pengembangan produk pariwisatanya. Malaysia mampu mengemas 

dengan baik unsur-unsur tradisional dengan unsur-unsur modern secara seimbang. Hal 

ini dapat dilihat dengan didirikannya bangunan ultramodern oleh pemerintah Malaysia 

seperti Menara Petronas dan Menara Kuala Lumpur serta berbagai peninggalan 

kebudayaan dan sejarah, seperti Gereja St. Paul dan Benteng A. Famosa yang dirawat 

Intra- Extra- Total Intra- Extra- Total Intra- Extra- Total Intra- Extra- Total

Brunei Darussalam 98.0 127.7 225.8 77.7 79.7 157.5 109.9 104.4 214.3 124.2 117.9 242.1

Cambodia 552.5 1,573.0 2,125.5 692.8 1,468.8 2,161.6 853.2 1,655.1 2,508.3 1.101.1 1780.8 2,881.9

Indonesia 2,774.7 3,654.3 6,429.0 2,101.8 4,221.9 6,323.7 2,338.5 4,664.4 7,002.9 3,258.5 4,391.2 7,649.7

Lao PDR 1,285.5 719.3 2,004.8 1,611.0 397.4 2,008.4 1,990.9 522.1 2,513.0 2,191.2 532.3 2,723.6

Malaysia 16,637.0 5,415.5 22,052.5 18,386.4 5,259.8 23,646.2 18,937.2 6,640.0 24,577.2 18,885.3 5,829.0 24,714.3

Myanmar 462.5 198.3 660.8 524.0 238.5 762.5 512.3 279.2 791.5 100.4 716.0 816.4

The Phillipines 254.1 2,885.3 3,139.4 255.6 2,761.5 3,017.1 298.2 3,222.3 3,520.5 331.7 3,585.8 3,917.5

Singapore 3,571.4 6,545.1 10,116.5 3,650.9 6,030.3 9,681.3 4,779.6 6,859.0 11,638.7 5,372.2 7,799.1 13,171.3

Thailand 4,125.2 10,472.3 14,597.5 4,074.7 10,075.2 14,149.8 4,534.2 11,402.2 15,936.4 5,529.9 13,568.4 19,098.3

Vietnam 515.6 3,738.2 4,253.7 318.9 3,453.3 3,772.3 465.9 4,584.0 5,049.9 838.4 5,175.6 6,014.0

ASEAN 30,276.4 35.329.1 65,605.5 31,693.8 31,693.8 33,986.5 34,820.0 38,932.7 73,752.6 37,732.9 43,496.1 81,229.0

Country
2008 2009 2010 2011
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dengan  baik.  Selain itu, terdapat pula hal unik dari Malaysia yang notabene menganut 

Syariat Islam, yakni dengan dilegalisasinya judi/ kasino sebagai wisata judi yang 

dilindungi oleh pemerintahnya dikawasan Genting Highland. Pemerintah Malaysia 

dalam hal ini berkeyakinan bahwa Syariat Islam tidak boleh mengganggu kepentingan 

orang-orang yang menganut agama lain sehingga wisatawan yang ingin bermain judi 

diperiksa   secara   ketat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah warga muslim 

bermain judi di wilayah ini mengingat Pemerintah Malaysia melarang keras warganya 

yang beragama Islam untuk berjudi. 

Singapura saat ini telah menjadi basis aktivitas ekonomi di kawasan Asia 

Tenggara dan bahkan di kawasan Asia. Singapura yang letaknya strategis dalam lalu-

lintas perjalanan internasional selain mengandalkan wisata MICE, juga menawarkan 

berbagai kemasan produk wisata lainnya,  seperti  wisata   belanja,  wisata   pendidikan,  

wisata kesehatan, dan wisata bisnis. 

Pariwisata Thailand sebenarnya bertumpu pada beberapa kebijakan dasar, yaitu 

lingkungan dan keindahan alam, keunikan budaya tradisional, sejarah dan berbagai 

peninggalannya. Kebijakan yang paling konsisten dilakukan oleh pemerintah Thailand 

adalah diterapkannya konsep OTOP (One Tambon, One Product),  dimana setiap desa 

memiliki satu produk yang paling diunggulkan sehingga masing-masing desa memiliki 

potensinya sendiri dan tidak saling bersaing antara satu desa dengan desa yang lain. 

Selain itu, konsep ini diterapkan untuk mengembangkan perekonomian rakyatnya. 

Pemerintah Thailand berkontribusi dalam aspek pemasaran termasuk standarisasi 

produk. Sistem ini terintegrasi dengan pemerintah daerah dan swasta, sehingga ketika 

ada potensi daerah muncul dapat segera dipromosikan dan dipasarkan. Hal ini dilakukan 

sekaligus menambah semarak pariwisata di Thailand yang selama ini hanya 

terkonsentrasi di kota Pattaya dan pusat kota Bangkok ( Purnamasari, 2011 ) 
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Indonesia sendiri dalam upayanya memajukan pembangunan di sektor 

pariwisata telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak Pelita I. Dengan memberikan 

prioritas yang tinggi untuk membuat daya tarik tersendiri kepada para wisatawan 

terutama wisatawan mancanegara meskipun tidak mengabaikan wisatawan domestik, 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan devisa negara. Terlebih pariwisata merupakan 

salah satu sektor yang diandalkan Indonesia selama masa krisis ekonomi untuk 

menghasilkan devisa karena krisis ekonomi mengakibatkan penurunan kinerja di 

berbagai sektor. 

Faktor keamanan yang tidak menentu serta gejolak politik juga turut 

berpengaruh pada kondisi pariwisata Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia mengalami penurunan akibat peristiwa-peristiwa tersebut. 

Selain itu, keunggulan kompetitif pariwisata Indonesia masih lemah terutama dalam 

pengemasan produk pariwisata,  pemasaran, dan kualitas sumber  daya manusia (SDM) 

pariwisatanya. Kebijakan mengenai hal itu tetap dilanjutkan dan dibenahi untuk 

penyempurnaan dalam pemberian pelayanan prima kepada wisatawan. Pembangunan di 

sektor ini membawa dampak positif terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia 

yang dapat diketahui dari jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang 

berkunjung ke Indonesia. 

Dengan terus mengembangkan produk-produk yang berorientasi pasar dengan 

mempertimbangkan daya dukung sumber daya dan lingkungan yang optimal akan 

mampu mencapai pelanggan dan kualitas produk yang proposional serta mampu 

memberikan kontribusi pendapatan yang maksimal. Karenanya pengembangan 

pariwisata membutuhkan tuntutan untuk mempertimbangkan selera pasar yang 

potensial. 
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Menurut Yoeti (1980), produk pariwisata adalah semua jasa-jasa (services) yang 

dibutuhkan wisatawan sejak ia berangkat meninggalkan tempat kediamannya, sampai ia 

kembali ke rumah dimana ia tinggal. Fasilitas  dan  pelayanan yang disediakan  dan  

diperuntukkan  bagi  wisatawan  juga dapat dikatakan termasuk sebagai kategori 

produk yakni sumber daya yang  terdapat pada suatu daerah tujuan wisata, fasilitas 

yang  terdapat di suatu daerah tujuan wisata, dan transportasi yang membawa wisatawan 

dari tempat asalnya ke suatu daerah tujuan wisata tertentu.  

Wisatawan akan melakukan perjalanan wisata apabila terdapat hubungan antara 

motif ia melakukan wisata dengan daerah yang dituju. Motif wisata ini ada dalam diri 

setiap wisatawan yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh orang lain dan hanya 

dapat diduga. Motif wisata berdasarkan hasil survei adalah sebagai berikut (Yoeti, 

1980): 

1. Motif Pendidikan dan kebudayaan; 

2. Motif santai, kesenangan, dan petualangan; 

3. Motif kesehatan, olahraga, dan rekreasi; 

4. Motif keluarga, negeri asal dan tempat bermukim; 

5. Motif bisnis, sosial politik, dan konferensi; 

6. Motif persaingan dan hadiah. 

Motif yang berbeda dari wisatawan-wisatawan yang datang ke suatu tempat 

wisata tidak mengurangi  tuntutan  mereka,  yaitu  adanya  atraksi  wisata  yang 

komplementer. Maksud dari atraksi ini adalah atraksi tersebut sesuai dengan motif 

mengadakan wisata, memiliki daya tarik, dan disediakannya fasilitas-fasilitas untuk 

memenuhi kebutuhan hidup wisatawan selama ia dalam perjalanan (hotel, restoran, 

tempat belanja dan aspek pendukung wisata lainnya). Selain itu, hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah transferability, yaitu kondisi dan sarana untuk bergerak dari tempat 
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kediamannya menuju ke tempat tujuan wisata. Perusahaan pariwisata dan pemerintah 

perlu mengupayakan fasilitas hotel di tempat-tempat wisata sebagai upaya untuk 

memberikan kenyamanan kepada para wisatawan. Dengan demikian wisatawan harus 

diberikan pelayanan yang lebih sehingga mereka merasa senang dan akhirnya 

mengambil keputusan untuk membeli produk pariwisata. 

Industri Pariwisata diharapkan dapat menjadi andalan dalam perekonomian suatu 

daerah, untuk itu diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Agar 

perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata dapat memuaskan wisatawan, maka 

diperlukan pengemasan produk pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

wisatawan. Bauran pemasaran memiliki dampak yang signifikan terhadap pemasaran 

jasa pariwisata. Unsur – unsur dari bauran pemasaran terdiri dari Product, Price, Place, 

dan Promotion (Kotler & Amstrong, 2012). Namun dalam kasus organisasi atau industri 

jasa,  ditambahkan tiga P lagi, yaitu: people (orang/masyarakat), process (proses), dan 

phycycal evidence (bukti fisik) ( Lovelock, 2007 ). Oleh karena itu, dalam pemasaran 

pariwisata kali ini peneliti menghadapkan permasalahan pada bauran pemasaran yang  

meliputi produk (product), tempat (place), harga (price), promosi (promotion), orang 

(people), proses (process), dan bukti fisik ( phycycal evidence). 

Produk dapat diartikan sebagai sesuatu  yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, digunakan, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

seseorang. Produk ini meliputi benda-benda fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide-ide. 

Dilihat dari segi harga, harga merupakan jumlah uang yang dibebankan untuk produk 

atau jasa, atau jumlah nilai yang dibeli konsumen untuk mendapatkan manfaat atau 

menggunakan produk atau jasa (Siriphanich, 2012). Strategi distribusi merupakan 

strategi untuk menentukan  tempat yang tepat guna mendistribusikan atau menyalurkan 
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produk ke wisatawan. Saluran distribusi diperlukan agar mempermudah pasar 

(wisatawan) yang umumnya berada jauh dari destinasi wisata untuk mendapatkan 

informasi tentang  produk. Sedangkan strategi promosi dapat dilakukan menggunakan 

lima cara, yaitu dengan mengiklankan produk dibeberapa media, penjualan secara 

personal, melakukan promosi penjualan, menciptakan citra positif melalui kegiatan-

kegiatan kehumasan dan pemasaran langsung pada wisatawan (Lupiyoadi, 2011).  

Jika dilihat dari sarana fisiknya, sarana fisik merupakan petunjuk visual atau 

berwujud lainnya yang memberi bukti atas kualitas jasa (Lovelock, 2007). Dari sisi 

masyarakat, orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam proses 

produksi (Lovelock, 2007). Proses adalah metode pengoperasian atau serangkaian 

tindakan tertentu, yang umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu 

urutan yang telah ditetapkan. 

Kegiatan pemasaran bertujuan untuk memengaruhi konsumen dalam pembelian 

suatu produk. Dalam melakukan pembelian, konsumen membutuhkan informasi tentang 

produk yang akan dibeli. Untuk menginformasikan produk yang telah dihasilkan, 

perusahaan memerlukan kegiatan promosi. Menurut Kotler & Amstrong (2012)  

promosi adalah sejumlah tindakan yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk 

memersuasi seseorang atau organisasi kepada tindakan yang diinginkan perusahaan. 

Dari proses promosi yang baik, diharapkan akan terjalin komunikasi antara produsen 

dan konsumen secara berkesinambungan. 

Untuk pariwisata Indonesia sendiri, khususnya Pulau Bali, merupakan tujuan 

wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional. Dilihat 

dari segi geografisnya, Bali merupakan suatu provinsi di Indonesia yang wilayahnya 

terdiri atas satu pulau, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas 
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seluruh wilayah Provinsi Bali adalah 5633 km². Bentuk Pulau Bali seperti kipas yang 

dibentangkan, yang dibagian tengahnya terdapat pegunungan memanjang dari barat ke 

timur. Dilihat dari segi objek wisatanya, Bali memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan pulau lainnya, berikut adalah penjelasannya. 

 

a) Keunggulan Objek Alam 

Bali  dianugerahi memiliki  alam yang indah dan bervariasi,  mulai dari 

pantai, laut, sungai, danau, gunung, dan hutan. Semua objek alam ini sangat 

potensial untuk dijadikan objek wisata. Objek wisata alam yang menarik di Bali 

adalah pantai dan Bali memiliki pantai yang sangat terkenal akan keindahannya. 

Contohnya, Pantai Kuta yang merupakan objek wisata yang sangat terkenal. 

Pantai ini terletak di wilayah paling selatan Pulau Bali. Pantai Kuta memiliki 

pantai berpasir putih dan ditumbuhi ratusan hektar pohon nyiur. Pantai Kuta yang 

lebar, berpasir putih bersih merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pada 

saat matahari mulai terbenam di sore hari, Kuta menyajikan pemandangan yang 

sangat indah. Pantai ini memiliki ombak yang bagus untuk olahraga selancar. 

Kawasan pantai lainnya adalah pantai Sanur yang merupakan tempat bagi 

wisatawan yang datang ke Bali untuk mencari sea, sand, and sun. Tanjung Benoa 

di sebelah utara kawasan Nusa Dua adalah tempat yang menyenangkan untuk 

melakukan beraneka olahraga dan rekreasi air, seperti snorkeling, parasailing, 

diving, berlayar, berselancar, melihat pemandangan bawah laut dengan glass 

buttom boat dan berbagai kegiatan objek wisata alam lain yang menarik. Selain 

keindahan pantainya, Pulau Bali memiliki keindahan alam lain, salah satunya 

adalah keindahan panorama Gunung Batur dan Danau Batur yang terletak di 
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Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada umumnya wisatawan yang 

mengunjungi Gunung Batur berkumpul di Desa Penelokan yang berada di pinggir 

kawah Gunung Batur. Dari Desa Penelokan wisatawan dapat menikmati 

panorama puncak Gunung Batur dan Danau Batur yang berada di bawahnya. 

Kawah Gunung Batur membentuk sebuah danau yang dinamakan Danau Batur.  

Selain  itu,  di  sebelah  barat  Danau  Batur  terdapat  tempat  wisata 

menarik lainnya, yaitu Bedugul yang juga memiliki kawah dan danau dengan 

pepohonan  yang  menghijau.  Bedugul  memiliki  pemandangan  alam  yang 

indah dan udara yang sejuk dengan objek wisata utamanya adalah Danau Bratan 

yang letaknya berada di puncak bukit. Keindahan Danau Bratan menjadi lebih 

lengkap dengan berdirinya Pura Ulun Danu, tempat di mana masyarakat berdoa 

sebelum dan setelah musim tanam. 

Bedugul merupakan objek wisata pegunungan dengan ketinggian antara 

1,200-1.450 meter dari atas permukaan laut. Kawasan wisata Bedugul adalah 

salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Bali. Di kawasan 

Bedugul ini terdapat Kebun Raya Eka Karya dan lapangan golf Bali Handara 

yang melengkapi keindahan kawasan wisata Bedugul. Tidak jauh dari Danau 

Bratan, ke arah timur laut, terdapat dua danau yaitu Danau Buyan dan Danau 

Tamblingan. 

 

b) Keunggulan Objek Masyarakat 

Kehidupan masyarakat Bali sangat erat dengan agama Hindu sehingga 

setiap  upacara  keagamaan  merupakan  objek  yang  sangat  khas.  Pura 

merupakan tempat ibadah umat Hindu yang menarik dan tersebar di seluruh 
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pelosok Bali. Oleh karena itu, Bali juga memiliki julukan Pulau Seribu Pura. 

Diantara pura-pura yang tersebar di Pulau Bali terdapat beberapa pura yang 

menarik, yaitu Pura Besakih, Pura Tanah Lot, dan Pura Uluwatu. 

Pura Besakih merupakan pura terbesar dan terpenting di Bali yang 

terletak di lereng Gunung Agung pada ketinggian 1000 meter dari permukaan 

laut. Di kompleks Pura Besakih ini terdapat 23 pura yang terpisah-pisah namun 

saling  berhubungan.  Pura  yang  terbesar  dan  terpenting  di  kompleks  ini 

adalah Pura Penataran Agung. Apabila wisatawan mengunjungi Pura Besakih 

pada saat diselenggarakannya suatu acara perayaan (festival) agama Hindu, 

wisatawan akan disuguhi atraksi yang menarik dimana ratusan bahkan ribuan 

pemeluk agama Hindu datang ke pura ini dengan mengenakan pakaian yang 

indah serta membawa berbagai aneka sesajian. 

Objek wisata Tanah Lot adalah salah satu tempat wisata yang paling 

terkenal di Bali. Di objek wisata ini terdapat sebuah pura yang berada di  atas 

sebuah pulau karang kecil yang menjadi tempat yang paling sering untuk 

dijadikan objek  fotografi.  Banyak  sekali  wisatawan  yang  datang  ke  tempat  

ini khususnya pada saat menjelang matahari tenggelam karena suasana dan 

pemandangannya yang sangat menarik. 

Pura Luhur Uluwatu berdiri persis di atas batu karang yang menjorok ke 

laut dengan pemandangan  yang sangat indah, terutama  pada  sore hari.  Pura  

Luhur  Uluwatu  tersebut  diperkirakan  berdiri  sekitar  abad  sebelas, seusia 

dengan Empu Kuturan yang mendirikan pelinggih di lingkungan Pura Besakih. 

Selain itu, Pura Taman Ayun yang berarti taman yang indah. Pura ini terletak di 

Desa Mengwi sekitar 18 kilometer barat laut Kota Denpasar dan merupakan salah 
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satu dari pura-pura yang terindah di Bali. Halaman pura ditata sedemikian indah, 

dikelilingi kolam ikan yang dibangun pada tahun 1634 oleh Raja Mengwi saat itu 

yaitu  I Gusti Agung Anom. Dihiasi oleh meru – meru yang menjulang tinggi dan 

megah diperuntukkan baik bagi leluhur kerajaan maupun bagi para Dewa yang 

bertahta di Pura-pura lain di Bali. 

Sebagai daerah tujuan wisata yang utama di Indonesia, berbagai desa di 

Bali juga berkembang menjadi desa wisata dengan keunikannya masing- masing. 

Desa Baha sekitar empat kilometer sebelah timur Pura Taman Ayun, dikenal 

dengan sistem  pertanian  Subak, yakni suatu organisasi yang mengatur 

pembagian air untuk irigasi pertanian. Keunikan lain yang dapat dijumpai di desa 

ini adalah pintu masuk ke rumah dari masing-masing keluarga yang seragam 

dengan kombinasi arsitektur bangunan  tradisional Bali.  

Desa Trunyan di pinggir Danau Batur dihuni oleh masyarakat Bali Aga 

yang merupakan penduduk asli Bali sebelum kedatangan orang-orang dari 

kerajaan Majapahit. Di dekat Trunyan, terdapat kompleks pemakaman orang Bali 

Aga yang hanya dapat dicapai dengan perahu motor. Masyarakat Trunyan tidak 

membakar atau menguburkan mayat anggota masyarakat yang meninggal, tetapi 

hanya diletakkan di dalam sebuah kurungan bambu, mayat itu akan hancur 

dengan sendirinya, namun anehnya tidak menyebarkan bau busuk. 

Selain objek budaya yang berupa bangunan Bali sangat terkenal dengan 

keseniannya, yaitu seni tari, seni lukis, seni rupa, dan berbagai upacara adat atau 

upacara keagamaan. Seni tari yang berasal dari Bali antara lain Tari Kecak, Tari 

Barong, Tari Legong, Tari Topeng, dan Tari Arja. Seni lukisnya meliputi seni 

lukis modern dan tradisional. Kesenian di Bali terdiri dari berbagai jenis patung 
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dan hasil kerajinan, baik dari logam maupun dari bahan bukan logam. Sedangkan 

upacara adatnya antara lain upacara ngaben (pembakaran mayat), upacara 

piodalan di pura-pura, dan upacara potong gigi (metatah). 

 

c) Sarana dan Prasarana  

Faktor yang sangat penting dalam kegiatan pariwisata adalah sarana dan 

prasarana pendukungnya, seperti hotel, restoran, kafe, kolam renang, pusat 

souvenir, dan sarana olah raga. Bali memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. 

Di sekitar Pantai Kuta terdapat banyak hotel dengan berbagai kelas dan hotel 

berbintang dengan fasilitas berstandar internasional. Kawasan ini dipenuhi 

dengan berbagai penginapan mulai dari penginapan sederhana hingga penginapan 

mewah. Banyak wisatawan memilih kawasan ini untuk menginap dan 

menjadikannya sebagai base sebelum berkeliling ke berbagai objek wisata  di 

Bali. 

Selain itu, terdapat restoran, bar, penyewaan alat-alat selancar serta 

bengkel perbaikan alat selancar. Pantainya lebar dengan pasir berwarna putih 

dilengkapi dengan sejumlah fasilitas olah raga laut seperti selancar angin 

(windsurfing), parasailing, dan mendayung. Nelayan setempat juga menyediakan 

jukung sewaan bagi mereka yang ingin berkeliling melihat keindahan alam  yang  

masih  alami  di  semenanjung  bukit  bagian  selatan. 
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d) Sapta Pesona 

Dan yang terakhir dan juga paling penting adalah Sapta Pesona, yaitu 

Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, dan Ramah. Bali telah memiliki semuanya. 

Untuk rasa aman wisatawan Bali pernah mengalami masalah dibidang keamanan, 

yaitu dengan Kasus Bom Bali. Bali selama ini dikenal sebagai tempat yang aman 

bagi wisatawan asing, akan tetapi saat ini Bali mulai berbenah diri untuk menjaga 

keamanan, dengan membuat berbagai peraturan, salah satunya pemeriksaan 

identitas ketika wisatawan hendak masuk ke Pulau Bali. 

Dari penjelasan di atas tidak heran apabila kemudian Bali menjadi Pulau 

andalan bagi Indonesia dalam hal kepariwisataan. Belakangan ini sebuah 

majalah Travel internasional merilis 10 Pulau terindah di Asia untuk tahun 2012 

versi pembacanya. Dalam sepuluh pulau tersebut, Bali menduduki peringkat 

pertama. Sedikitnya ada tujuh kriteria yang menjadi dasar penilaian pulau 

terbaik di Asia tahun 2012. 
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Tabel 1. 2 

Kriteria dan Penilaian Pulau Terbaik di Asia Tahun 2012 

 

Sumber: http://www.tempat-wisata.info/2012/12/10-pulau-terbaik-di-asia-tahun-2012.html 

 

 

 

 

No 

Pulau, 

Negara 

 

Scenery 

 

Friendliness Ambience Beaches Activities Lodging Restaurant 

1 

Bali, 

Indonesia 

90,4 90,9 87,8 68,4 77,0 86,9 76,7 

2 Phuket, 

Thailand 

80,4 81,8 75,9 76,8 76,6 83,2 77,6 

 

3 

Luzon, 

Filipina 

80,2 88,1 75,4 70,2 73,9 76,6 81,7 

 

4 

Langkawi, 

Malaysia 

86,8 88,2 79,4 73,1 68,3 81,3 71,9 

5 Koh Samui, 

Thailand 

85,1 84,6 76,5 74,9 74,1 82,7 69,3 

 

6 

Hokkaido, 

Jepang 

95,8 91,7 87,5 33,3 72,7 65,0 81,8 

 

7 

Cebu, 

Filipina 

75,7 85,4 77,7 74,3 75,0 80,0 68,3 

 

8 

Borneo 

Malaysia, 

Malaysia 

88,2 82,4 82,4 73,0 78,7 73,3 59,6 

9 
Lombok, 

Indonesia 

82,2 75,6 77,8 82,5 76,2 75,7 59,0 

10 
Mindanao, 

Filipina 

75.0 71,4 64,3 59,3 66,7 53,8 60,7 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka dari itu judul 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah ANALISIS FAKTOR-FAKTOR BAURAN 

PEMASARAN PARIWISATA PULAU BALI BAGI WISATAWAN ASING 

MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) . 

Dipilihnya judul ini diharapkan agar dapat mengetahui faktor-faktor apa kiranya dari 

bauran pemasaran pariwisata Pulau Bali dari yang paling tinggi sampai yang paling 

rendah diminati bagi para wisatawan mancanegara  dalam kegiatan wisatanya di Pulau 

Bali. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan Indonesia 

selama masa krisis ekonomi untuk menghasilkan devisa. Krisis ekonomi mengakibatkan 

penurunan kinerja di berbagai sektor termasuk pariwisata. Faktor eksternal lain yang 

turut berpengaruh pada pariwisata adalah situasi keamanan yang tidak menentu serta 

gejolak politik di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 

mengalami penurunan akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Selain itu, Indonesia masih 

memiliki kelemahan terutama dalam pengemasan produk pariwisata,  pemasaran, dan 

kualitas sumber  daya  manusia (SDM) di bidang pariwisata. Untuk kondisi pariwisata 

Bali sendiri, saat ini Bali memang menduduki posisi teratas dalam peringkat destinasi 

pariwisata dunia, namun dengan tingginya posisi Pulau Bali dalam persaingan pariwisata 

internasional justru menjadi momen yang baik sekaligus berbahaya bagi Bali. Dikatakan 

berbahaya karena apabila Bali tidak terus berbenah serta berubah ke arah yang lebih baik 

melalui inovasi dan kreativitas dalam hal pariwisata, atau dalam kata lain tetap berada 

dalam status quo, maka para pesaing akan terus berlomba untuk menyaingi Bali. 
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Manajemen perubahan sangat dibutuhkan bagi Pulau Bali. Tingginya posisi Bali dalam 

persaingan pariwisata ini justru merupakan momen yang sangat baik untuk melakukan 

perubahan. Menurut (Sigmund, 2011 ) dalam strategi melakukan perubahan, kondisi 

terbaik suatu perusahaan atau organisasi untuk melakukan perubahan adalah ketika 

perusahaan berada dalam posisi  di atas. 

 

1.3 Masalah Penelitian  

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan dalam rumusan masalah maka peneliti 

mengangkat permasalahan sebagai berikut  “Faktor- faktor bauran pemasaran apakah 

yang menjadi prioritas bagi wisatawan asing mengenai pariwisata Pulau Bali”. 

 

1.4 Batasan masalah 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut :  

1. Wisatawan asing yang sedang atau pernah berlibur ke Pulau Bali; 

2. Periode pengamatan dilakukan pada tahun 2013; 

3. Pengelompokan tempat berdasarkan destinasi berikut : Denpasar, Tabanan, 

Gianyar, Badung yang meliputi Spritual tourism, Temple, Lake, ecotourism, 

Art and culture, Art villages, Historical Building, Shopping, Water Sport 

and Adventure. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor bauran pemasaran apakah yang menjadi 

prioritas bagi wisatawan asing mengenai pariwisata Pulau Bali. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang dapat dirumuskan dari dilakukannya penelitian ini terdiri dari 

dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang  manajemen pada 

khususnya. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam praktek bidang manajemen. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam pembuatan penelitian atau 

kegiatan lain. 

b. Bagi Perusahaan dan Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perusahaan dan instansi terkait terutama dalam bidang pemasaran. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan skripsi ini disusun secara 

sistematika kedalam lima bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi pemecahan masalah,  landasan teori mengenai produk, harga, tempat, dan 

promosi terhadap keputusan wisatawan asing, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang variabel penelitian dan definisi variabel operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata merupakan suatu industri yang sangat kompleks. Industri pariwisata 

memiliki sub sektor yang sangat beragam dan masing-masing sub sektor merupakan 

industri dalam  arti  sempurna  seperti  industri  penginapan,  industri  angkutan  dan  lain 

sebagainya. Pengertian pariwisata menurut Singka, Kamaruddin dalam Yoeti (1980)  

diartikan sebagai : “suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain yang dimaksudkan bukan untuk 

berusaha atau mencari nafkah di tempat yang akan dikunjunginya, tetapi semata-mata 

untuk menikmati perjalanan itu guna bertamasya dan berekreasi atau memenuhi 

keinginan yang beraneka ragam”. Menurut Spillane (1994), pariwisata secara luas 

diartikan sebagai berikut : ”perjalanan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain,   bersifat  

sementara,  dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau kesesuaian dalam lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, 

alam dan ilmu”. Suatu  perjalanan dianggap sebagai perjalanan pariwisata apabila 

memenuhi tiga  kriteria (Spillane, 1994): 

1) Harus bersifat sementara. 

2) Harus bersifat sukarela (valuniary) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa. 

3) Tidak bekerja simpati yang menghasilkan upah atau bayaran. 
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Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud 

dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Pariwisata 

Dari pengertian pariwisata yang telah dikemukakan di atas, maka jenis-jenis 

pariwisata dapat dibedakan berdasarkan tujuan, motivasi, maupun dari kriteria lain, 

misalnya bentuk perjalanan yang dilakukan, lama perjalanan yang dilakukan serta 

pengaruh-pengaruh ekonomi akibat perjalanan pariwisata tersebut. Menurut Spillane 

(1994), jenis-jenis pariwisata berdasarkan tujuan dan motivasi perjalanan dikelompokkan 

menjadi : 

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan orang-orang untuk berlibur, memenuhi 

kehendak ingin  tahunya,  mengendurkan ketegangan  syaraf,  melihat  

sesuatu  yang  baru, menikmati keindahan alam bahkan untuk menikmati 

hiburan di kota-kota besar ataupun keramaian pusat wisata. 

2. Pariwisata untuk rekreasi (recreation tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang dalam memanfaatkan hari-

hari liburnya untuk beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan 

rohani, menyegarkan keletihan dan kelelahannya. 
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3. Pariwisata untuk kebudayaan (culture tourism) 

Jenis pariwisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi, serta 

keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari 

monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, 

atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater dan tarian 

rakyat lainnya. 

4. Pariwisata untuk olahraga (sport tourism) 

Jenis pariwisata ini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut : 

a) Big Sport Event, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar, seperti 

kejuaraan dunia dan lain-lain. 

b) Sporting Tourism of The Practitioners, yaitu peristiwa olahraga bagi 

mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri keahlian mereka. 

5. Pariwisata untuk urusan dagang (business tourism) 

Jenis pariwisata ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan yang 

berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, tidak memberikan pilihan daerah 

tujuan maupun pilihan waktu perjalanan kepada pelakunya. 

6. Pariwisata untuk berkonvensi (convention tourism) 

Jenis pariwisata ini makin lama menjadi semakin penting sebab konvensi 

nasional maupun internasional jumlahnya semakin meningkat. Pada 

umumnya sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta, dan biasanya 

tinggal di beberapa kota atau negara penyelenggara. 
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Industri pariwisata merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian 

perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan yang lainnya 

(Yoeti, 1980). Industri pariwisata timbul karena adanya perkembangan dari kegiatan 

kepariwisataan.  

Jenis perusahaan  yang  termasuk  dalam  industri  pariwisata  antara  lain, travel  

agent,  perusahaan  pengangkutan,  akomodasi  perhotelan,  bar  dan  atau restoran, toko 

souvenir dan kerajinan tangan serta perusahaan-perusahaan lain yang berkaitan dengan 

aktivitas wisatawan misalnya : Kantor Pos, Bank, Kantor Telepon, Agen mencetak Film, 

dan lain-lain. Jenis perusahaan di atas, antara satu dengan yang lain saling melengkapi 

sedemikian rupa sehingga merupakan industri tersendiri yang hasil produknya dibeli oleh 

wisatawan dalam paket wisata. 

 

2.1.3 Pengertian Pemasaran 

Di dalam dunia bisnis, kompetisi merupakan hal yang sangat biasa. Perusahaan 

akan terus mengembangkan dan mencari pasar dan tidak akan pernah puas dengan 

pasar yang telah didapatnya. Kegiatan pemasaran diarahkan untuk terus menciptakan 

perputaran yang memungkinkan perusahaan dalam mempertahankan dan bersaing demi 

kelangsungan hidupnya. Pemasaran memegang peranan penting dalam menentukan 

sukses atau tidaknya suatu bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memahami 

benar pemasaran yang tepat bagi perusahaannya apabila ingin terus bertahan. Berikut 

adalah beberapa pengertian pemasaran menurut para ahli. 

Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip Kotler dan Keller 

(2007) dan diterjemahkan oleh Benyamin Molan pengertian pemasaran adalah sebagai 

berikut : 

ANALISIS FAKTOR..., I DEWA MADE AGUNG KERTHA NUGRAHA, Ma.-IBS, 2013



38 
 

“Satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para 

pemilik sahamnya”.  

Sedangkan Menurut Marketing Association of Australia and New Zealand 

(MAANZ)   yang   dikutip   oleh   Buchari   Alma   (2007) dalam  Purnamasari (2011),   

memberikan   pengertian pemasaran sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah aktivitas yang memfasilitasi dan memperlancar suatu 

hubungan pertukaran yang saling memuaskan melalui penciptaan, 

pendistribusian, promosi, dan penetuan harga dari barang, jasa, dan  ide”. 

Pemasaran merupakan proses yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan itu sendiri dan mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai balasannya  (Kotler 

& Amstrong, 2012). Sedangkan Boyd, Walker dan Larreche (2000) dalam Purnamasari 

(2011) menyatakan : “pemasaran  adalah  suatu  proses  sosial  yang  melibatkan  

kegiatan-kegiatan  penting yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain dan 

untuk mengembangkan hubungan pertukaran”. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan  suatu  kegiatan  manusia ataupun perusahaan  untuk  memenuhi  

kebutuhan  dan  keinginannya melalui proses penciptaan, penawaran dan pertukaran 

(nilai) produk dengan yang lain, dimana dalam pemasaran kegiatan bisnis dirancang 

untuk mendistribusikan barang-barang dari produsen kepada konsumen untuk mencapai 

sasaran serta tujuan organisasi. 
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2.1.4 Konsep Pemasaran 

Sudah sewajarnya jika segala kegiatan perusahaan harus dicurahkan untuk 

mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen dan kemudian memuaskan keinginan-

keinginan itu. Sudah tentu pada akhirnya perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba. 

Pengertian konsep pemasaran adalah filsafat manajemen pemasaran untuk mencapai 

tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran 

dan memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan 

pesaing (Kotler dan Armstrong, 2012). 

Dari definisi di atas, maka terdapat empat hal yang merupakan unsur pokok 

konsep pemasaran yaitu (Kotler dan Armstrong, 2012) : 

1. Fokus pasar 

Perusahaan harus membatasi dan menentukan pasar yang akan dijadikan 

sasarannya, karena kenyataannya tidak ada perusahaan yang sanggup 

melaksanakan semua kegiatannya di semua pasar dengan memenuhi semua 

kebutuhan pelanggan. 

2. Orientasi pada pelanggan 

Perusahaan harus berorientasi pada pelanggan bukan berorientasi pada 

perusahaan itu sendiri, hal ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

pada konsumen agar dapat menimbulkan rasa loyalitas konsumen terhadap 

perusahaan. 

3. Pemasaran terpadu 

Perusahaan harus mengkoordinasikan kegiatannya dengan baik bersama 

bagian-bagian lain dari perusahaan agar dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. 
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4. Profit melalui kepuasan pelanggan 

Melalui konsep pemasaran perusahaan harus berusaha membina hubungan 

baik dengan konsumen, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang 

menguntungkan. Perusahaan tidak dituntut untuk dapat menjual barang dan 

jasa yang diproduksi melainkan untuk memproduksi barang dan jasa yang 

dapat dijual atau dengan kata lain yang dibutuhkan dan diinginkan 

pelanggan. 

 

Dapat disimpulkan bahwa dengan konsep pemasaran, perusahaan menjajaki apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen dan kemudian mengembangkan produk 

yang akan memuaskan keinginan konsumen sekaligus memperoleh laba. Namun seiring 

dengan berkembangnya teknologi dan masyarakat, telah menyebabkan perkembangan 

konsep pemasaran pula. 

Perusahaan harus dapat membuat kebijakan-kebijakan pemasaran sesuai dengan 

keinginan konsumen, kebutuhan perusahaan, serta kepentingan jangka panjang 

konsumen dan masyarakat luas. Disamping itu perusahaan juga dituntut untuk dapat 

menanggapi tekanan-tekanan dari luar, ketidakpuasan konsumen, perhatian pada 

masalah-masalah lingkungan dan kekuatan-kekuatan politik yang legal. Perusahaan 

tidak lagi hanya berorientasi pada konsumen saja, tetapi juga harus berorientasi pada 

tanggung jawab sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pemasaran dan tanggung 

jawab sosial merupakan sebuah perusahaan yang berjalan selaras dengan keinginan 

konsumen, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat luas dalam jangka panjang  ini 

disebut konsep pemasaran masyarakat (Alan R. Andreasen). 
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2.1.5 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Pada dasarnya manajemen terdiri dari perancangan dan pelaksanaan rencana-

rencana. Dalam membuat suatu perencanaan, dibutuhkan kemampuan untuk membuat 

strategi dan rencana. Untuk rencana jangka panjang maka dibutuhkan waktu yang lebih 

banyak. Sedangkan untuk pelaksanaan rencana tersebut, manajer harus mendelegasikan 

keputusan-keputusannya yang rutin dilakukan setiap hari kepada para karyawan. 

Secara umum manajemen mempunyai empat fungsi pokok (Ebert/Griffin, 2009) 

yaitu : 

1. Mempersiapkan rencana/strategi (Planing) umum bagi perusahaan; 

2. Melakukan pengaturan (Organizing) atas rencana/strategi tersebut; 

3. Menmimpin (Leading) memberi arahan dan memotivasi;  

4. Mengkontrol (Controling), menganalisa dan mengawasi rencana tersebut 

dalam pelaksanaannya. (untuk mengukur hasil dan penyimpangannya serta 

untuk mengendalikan aktivitas). 

Sehingga yang dimaksud dengan manajemen pemasaran, menurut Kotler & 

Amstrong (2012) adalah : “Penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang 

dituju untuk mencapai tujuan organisasi”. 

 Untuk membuat suatu rencana, fungsi penganalisaan sangat penting agar rencana 

yang dibuat dapat lebih matang dan tepat. Penerapan merupakan kegiatan untuk 

menjalankan rencana. Fungsi pengawasan adalah untuk mengendalikan segala macam 

aktivitas agar tidak terjadi penyimpangan. 
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2.1.6 Pemasaran Pariwisata 

Menurut Krippendof dalam bukunya Marketing et Tourism yang dikutip Yoeti 

(1980), suatu sistem koordinasi yang harus dilaksanakan sebagai kebijaksanaan bagi 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan, apakah usaha 

swasta atau pemerintah, baik dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, dan 

internasional untuk mencapai kepuasan optimal atas kebutuhan-kebutuhan wisatawan 

dan grup lain disamping untuk mencapai keuntungan yang wajar. 

Untuk  membahas  lebih  luas  mengenai  pemasaran  pariwisata  maka  pada 

bagian ini akan dibahas mengenai pengertian, tujuan, konsep dan strategi pemasaran 

pariwisata serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Disamping itu akan dibahas juga 

mengenai pemasaran pariwisata dan panduan pemasaran pariwisata. 

Krippendof dalam bukunya Marketing et Tourism memberikan batasan 

pengertian pemasaran pariwisata (Wahab, 1997) sebagai berikut : “Penyesuaian yang 

sistematis dan koordinasi mengenai kebijakan dari badan-badan usaha wisata maupun 

kebijakan dalam sektor pariwisata pada tingkat pemerintah, loal, regional dan  

internasional  guna  mencapai  suatu  titik  kepuasan  optimal  bagi  kebutuhan - 

kebutuhan kelompok pelanggan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, sekaligus 

untuk mencapai tingkat keuntungan yang memadai”. 

Pemasaran pariwisata memiliki orientasi pada tingkat kepuasan konsumen, 

sehingga  beberapa  hal  harus  diperhatikan  dalam  pemasaran  pariwisata  adalah 

(Wahab, 1997) : 

1. Pemasaran pariwisata tidak hanya suatu penyesuaian kebijakan yang 

sistematis dan terkoordinasi. Langkah awal dalam suatu kebijaksanaan 

pemasaran adalah informasi mengenai kebutuhan, keinginan, selera dan 
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harapan wisatawan, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

pemasaran pariwisata. 

2. Bahwasanya seluruh Informasi pemasaran wisata harus dapat digunakan 

untuk : 

 Mengidentifikasi pasar-pasar wisata yang utama; 

 Kapan kesempatan pemasaran produk-produk wisata; 

 Bagaimana membangun suatu sistem komunikasi dengan pasar, serta; 

 Bagaimana memantapkan dan meningkatkan perluasan pasar-pasar wisata. 

3. Bahwa pemasaran pariwisata harus dianggap sebagai pusat perhatian 

pemimpin pariwisata dalam kebijakan Negara itu atau pemimpin industri 

pariwisata. 

Interaksi antara produk dan pasar wisata sangat diperlukan agar pasar-pasar 

wisata dapat memperoleh informasi tentang produk yang ditawarkan, sehingga 

kebutuhan wisatawan dapat dipenuhi. Batasan lain dari pemasaran pariwisata kemudian 

muncul, sebagai penyempurnaan batasan sebelumnya. Batasan tersebut (Wahab, 1997) 

adalah sebagai berikut : “Proses manajemen dimana organisasi pariwisata atau badan-

badan usaha wisata dapat mengidentifikasi wisata pilihannya baik yang aktual maupun 

yang potensial, dapat berkomunikasi dengan mereka untuk meyakinkan dan 

memengaruhi kehendak, kebutuhan, motivasi, kesukaan dan hal yang tidak disukai baik 

pada tingkat lokal, regional, serta merumuskan dan menyesuaikan produk wisata mereka 

dengan tepat, dengan maksud untuk mencapai kepuasan  optimal  wisatawan,  sehingga  

dengan  demikian  mereka  dapat  meraih sasaran-sasarannya”. 
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Perubahan-perubahan   teknologi,   sosiologi, ekonomi   dan   bahkan   politik 

dewasa   ini   telah   memaksa   organisasi   pariwisata   untuk   menciptakan   dan 

mempertahankan kepuasan  konsumen  yaitu  wisatawan  sebagai  tujuan  akhir  dari 

kebijakan pemasaran. Dengan konsep seperti itu, organisasi pariwisata harus mampu 

menetapkan suatu sistem komunikasi yang efektif dan konsisten dengan para wisatawan 

riil maupun potensial di pasar-pasar wisata, dan berusaha mengetahui keinginan, 

kebutuhan, motivasi, kesukaan dan hal-hal yang tidak disukai wisatawan, supaya 

kebutuhan dan keinginan konsumen terpenuhi. 

 

2.1.7 Keputusan Pembelian 

2.1.7.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Untuk mencapai keberhasilannya, pemasar harus melewati berbagai pengaruh 

pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana konsumen melakukan 

keputusan pembelian. 

Menurut Shciffman dan Kanuk (2010) mengemukakan bahwa: “keputusan 

adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih”. Sedangkan menurut Kotler dan 

Armstrong (2012) mengemukakan bahwa: “keputusan pembelian adalah keputusan 

konsumen dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa keputusan 

pembelian merupakan menentukan tindakan atau pengambilan keputusan dari beberapa 

alternatif yang kemudian dipilih salah satu atau lebih untuk dibeli. 
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2.1.7.2 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian   

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) proses pengambilan keputusan pembelian 

terdiri dari lima tahap: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, pengevaluasian 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian.  

Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2. 1 

Proses pengambilan keputusan pembelian 
Sumber: Kotler dan Armstrong (2012) 

 

1. Pengenalan kebutuhan (Need Recognition) 

Pengenalan kebutuhan merupakan tahap pertama proses keputusan 

pembelian dimana konsumen mengenali permasalahan atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan aktual dan sejumlah 

keadaan yang diinginkan. Kebutuhan itu dapat dipicu oleh stimulan internal 

ketika salah satu kebutuhan normal−lapar, haus, seks−naik ke tingkat yang 

cukup tinggi sehingga menjadi pendorong. Selain itu pula kebutuhan juga 

dipicu oleh rangsangan eksternal. 

2. Pencarian informasi 

Pencarian informasi merupakan tahap proses pengambilan keputusan 

pembeli dimana konsumen tergerak untuk mencari informasi tambahan, 

konsumen mungkin sekedar meningkatkan perhatian atau mungkin pula 

mencari informasi secara aktif. 

Pengenalan 

kebutuhan 

Pencarian 

informasi 

Pengevaluasian 

alternatif 

Keputusan 

pembelian 

Perilaku setelah 

pembelian 
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Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber. Sumber itu 

meliputi: 

 Sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan kerja); 

 Sumber komersial (iklan, penjualan, pengecer, bungkus, situs Web, dll); 

 Sumber publik (media masa, organisasi pemberi peringkat); 

 Sumber berdasarkan pengalaman (memegang, meneliti, menggunakan 

produk). 

3. Pengevaluasian alternatif 

Pengevaluasian alternatif merupakan tahap proses keputusan pembeli 

dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai 

merek alternatif di dalam serangkaian pilihan. Cara konsumen memulai usaha 

mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen individual dan 

situasi pembelian tertentu. Dalam beberapa kasus, konsumen menggunakan 

kalkulasi yang cermat dan pikiran yang logis. Dalam waktu yang lain, 

konsumen bersangkutan mengerjakan sedikit atau tidak mengerjakan evaluasi 

sama sekali; melainkan mereka membeli secara impulsif atau bergantung 

pada intuisi. 

4. Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian merupakan tahap proses keputusan dimana 

konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Secara umum, 

keputusan pembelian konsumen akan membeli merek yang paling disukai, 

tetapi ada dua faktor yang muncul diantara kecenderungan pembelian dan 

keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain, karena 

konsumen mungkin membentuk kecenderungan pembelian berdasar pada 
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pendapat yang diharapkan. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tak 

terduga, karena keadaan tak terduga dapat mengubah kecenderungan 

pembelian. 

5. Perilaku setelah pembelian 

Perilaku setelah pembelian merupakan tahap proses keputusan pembeli 

konsumen melakukan tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan 

pada kepuasan atau ketidakpuasan mereka.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) yang menentukan kepuasan seorang 

konsumen terhadap pembelian produk terletak pada hubungan antara harapan konsumen 

dan kinerja produk yang dirasakan. Jika produk jauh di bawah harapan konsumen, maka 

konsumen kecewa; jika produk memenuhi harapannya, konsumen terpuaskan; jika 

melebihi harapannya, maka konsumen akan sangat senang. 

 

2.1.8 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Setelah menentukan pasar sasaran serta posisi produk yang diinginkan dalam 

benak konsumen, perusahaan perlu mendesain program agar produk dapat memperoleh 

respon dari pasaran sasaran. Dalam pemasaran diperlukan suatu alat, alat tersebut adalah 

program yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Strategi pemasaran yang digunakan  

perusahaan  sering  pula  disebut  bauran  pemasaran  (marketing  mix). Menurut Kotler 

dan Armstrong (2012), ada empat komponen yang tercakup dalam kegiatan marketing 

mix ini yang terkenal dengan sebutan 4P yang terdiri dari : Product, Price, Place dan 

Promotion. 
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Dalam kasus organisasi atau perusahaan jasa, strategi 4P ternyata tidaklah cukup 

komprehensif, oleh karena itu perlu ditambahkan 3P lagi yaitu: orang/masyarakat 

(People), bukti fisik (Physical Evidence) dan proses (Process) (Valerie A. Zeithaml, 

2009). Strategi 7P adalah strategi pemasaran untuk industri jasa seperti pariwisata. 

Dalam penelitian ini, 7P tersebut dianggap sebagai campuran elemen pemasaran 

pariwisata yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu 

ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. 

 

2.1.8.1  Produk 

Tingginya tingkat kompetisi di pasar yang tentunya memaksa perusahaan untuk 

melakukan adaptasi produk yang tinggi pula guna meraih keunggulan yang kompetitif 

atas pesaing-pesaingnya, karena dengan melakukan adaptasi produk pemasar dapat 

memperluas basis pasar lokal dan ditingkatkan untuk preferensi lokal tertentu. 

Konsumen semakin banyak memiliki alternatif dan sangat hati-hati dalam  menentukan   

keputusan untuk melakukan pembelian dengan mempertimbangkan beberapa faktor 

seperti faktor kebutuhan, keunggulan produk, pelayanan dan perbandingan harga 

sebelum memutuskan untuk membeli. Dari beberapa faktor tersebut, keunggulan produk 

termasuk ke dalam pertimbangan utama sebelum membeli. Keunggulan kompetitif 

suatu produk merupakan salah satu faktor penentu dalam kesuksesan produk baru,   

dimana   kesuksesan   produk   tersebut   diukur  dengan parameter  penjualan produk. 

Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai kepada konsumen (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Yang perlu 

diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik produk itu saja, 

tetapi juga membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut. 
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Sebuah produk terdiri atas satu lingkaran inti yang memberikan core benefit 

serta empat lapisan berikutnya : core product, expected product, augmented product, 

dan potential product. Lapisan pertama bersifat generik, untuk memenuhi kebutuhan 

dasar konsumen terhadap produk tersebut seperti relaxation , leisure, heritage, adventure, 

and culture knowledge and experiences. Lapisan kedua (expected product) tidak hanya  

memenuhi  kebutuhan  (needs)  konsumen,  tetapi  juga  keinginan  (wants)  dan 

harapan (expectation) konsumen seperti destinasi wisata dan hotel yang bersih dan 

nyaman. Dari sinilah dimulainya high value product, kemudian merambah ke lapisan 

berikutnya (argumented product) dengan memberi nilai tambah sampai melampaui 

apa yang diharapkan oleh konsumen seperti after sales guarantees, free breakfasts, wi-fi, 

free gym facilities. 

2.1.8.2  Tempat 

Pemasaran pariwisata perlu memahami karakteristik pendistribusian produk 

wisata. Dengan karakteristik produk wisata yang kaya nuansa jasa, tidak ada distribusi 

fisik dalam indsutri pariwisata. Menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia usaha produk wisata bisa menyediakan produknya langsung kepda 

wisatawan (direct distribustion) atau melalui jasa perantara perdagangan produk wisata 

(travel trade), baik secara online maupun offline. Distribusi langsung terjadi jika 

wisatawan melakukan reservasi dan membeli produk langsung kepada penyedia jasa, 

misalnya, hotel atau maskapai penerbangan. Selain memegang peran promosi, 

reservasi, dan penyediaan jasa langsung, penyedia jasa pariwisata juga bias 

menempatkan produknya melalui perantara (indirect distribution) yaitu biro perjalanan 

atau wholesaler. Hal ini menjadikan sistem distribusi dalam industri pariwisata yang 

rumit dan unik.  
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Pendistribusian jasa wisata ini tentunya ikut menentukan kesuksesan 

perusahaan. Disamping itu,  pendistribusian jasa wisata juga berpengaruh  terhadap  

dimensi-dimensi  strategi seperti flexibility, competitive, positioning, dan focus. 

Fleksibilitas suatu bentuk pendistribusian jasa wisata merupakan ukuran sejauh mana 

suatu perusahaan dapat bereaksi terhadap perubahan situasi ekonomi. Pentingnya 

pendistribusian jasa wisata tergantung dari jenis dan derajat interaksi yang terlibat. 

Untuk penentuan lokasi ini perusahaan perlu melihat jenis interaksi konsumen dan jasa 

yang disediakan. Terdapat tiga jenis interaksi antara penyedia jasa dan konsumen, yaitu 

sebagai berikut (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008) : 

1. Konsumen mendatangi penyedia jasa ( direct distribution ) 

2. Penyedia jasa mendatangi konsumen ( direct distribution ) 

3. Transaksi bisnis jasa dilakukan melalui “kepanjangan tangan” perusahaan 

(indirect distribution) 

 

 Keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap 

aspek-aspek yang sifatnya kapital intensif, maka perusahaan benar- benar  harus  

mempertimbangkan  dan  menyeleksi  lokasi  yang  responsif  terhadap situasi ekonomi, 

demografi, budaya, dan persaingan di masa mendatang. 

2.1.8.3  Harga 

Harga dalam kasus jasa lebih rumit daripada dalam kasus produk. Kebijakan 

harga adalah tindakan atau bimbingan filsafat yang membantu sebuah perusahaan bisnis 

untuk membuat keputusan harga lancar dan sempurna. (Sarker et all, 2012).  Harga 

adalah jumlah uang yang dibebankan untuk produk atau jasa, atau jumlah nilai yang 

ditukarkan konsumen untuk memiliki manfaat atau menggunakan produk atau jasa 
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(Kotler dan Armstrong, 2012). Pelanggan dapat memilih harga dalam industri 

pariwisata, memiliki pangsa tertentu yang mutlak mengenai pentingnya kebutuhan 

untuk mendefinisikan semua harga, nilai untuk uang, sehingga pelanggan dapat lebih 

berpartisipasi dalam pariwisata. Jadi, harga adalah kunci untuk strategi pemasaran dan 

bertindak tidak hanya sebagai senjata untuk melawan pesaing tetapi juga menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan.  

Definisi harga menurut Lovelock (2007) adalah pengeluaran uang, waktu, dan 

usaha oleh pelanggan untuk membeli dan mengkonsumsi jasa. Banyak perusahaan 

mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak 

dicapainya. Adapun tujuan tersebut dapat berupa meningkatkan penjualan, 

mempertahankan market share, mempertahankan stabilitas harga, mencapai laba 

maksimum dan sebagainya. 

Harga merupakan cerminan kualitas  dari   suatu   produk,   dimana konsumen 

memiliki anggapan bahwa harga yang mahal pada umumnya mencerminkan kualitas 

yang baik. Pada umumnya terdapat pengaruh yang positif antara harga dengan 

kualitas, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa maka akan semakin tinggi pula 

kualitas barang atau jasa tersebut. Konsumen mempunyai anggapan bahwa adanya 

hubungan yang positif antara harga dan kualitas suatu produk, maka mereka akan 

membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, dan barulah 

konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. 
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2.1.8.4 Promosi 

Suatu produk atau jasa yang memiliki kualitas tinggi dan harga yang murah, 

namun tidak dikenal oleh pasar maka, segala kelebihan atribut yang dimiliki produk 

tersebut menjadi sia-sia. Usaha untuk mengenalkan produk atau jasa kepada khalayak 

yaitu dilakukan strategi promosi. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting dalam memasarkan produk jasa. Konsep yang dipakai 

untuk mengenalkan produk yaitu bauran promosi. Bauran promosi merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam pemasar produk. Melalui 

kegiatan bauran promosi ini, perusahaan berusaha untuk memberitahukan kepada 

konsumen mengenai suatu produk dan mendorong untuk membeli produk tersebut. 

Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya, antara 

lain : 

1. Personal Selling 

Komunikasi yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  bersifat  individual,  

dalam  hal  ini penjual dituntut memiliki kecakapan dan keterampilan dalam 

memengaruhi atau memotivasi pembeli dengan cara mengemukakan manfaat 

yang akan diperoleh pembeli sehingga terjadi persesuaian keuntungan. Peranan 

penting personal selling : 

a. Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat penting; 

b. Jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan mesin; 

c. Orang merupakan bagian dari produk jasa. 

2. Advertising 

Advertising atau periklanan merupakan salah satu bentuk komunikasi 

impersonal yang digunakan oleh perusahaan barang atau jasa. Peranan 
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periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran terhadap 

keberadaan jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang 

jasa yang ditawarkan, membujuk konsumen untuk membeli atau menggunakan 

jasa tersebut, dan membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lain 

yang mendukung positioning jasa (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Terdapat 

beberapa tujuan periklanan, antara lain sebagai berikut (Lupiyoadi  dan 

Hamdani, 2008): 

1. Iklan yang bersifat memberikan informasi; 

2. Iklan membujuk; 

3. Iklan pengingat; 

4. Iklan pemantapan. 

Untuk itu ada beberapa pilihan media yang dapat digunakan untuk melakukan 

pengiklanan, antara lain melalui (Kotler dan Armstrong, 2012): 

a) Media televisi 

Keunggulan  media  televisi dibanding media lain yaitu : 

1. Efisiensi biaya. Banyak perusahaan memandang televisi sebagai media 

yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya. 

Keunggulannya adalah kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang 

luas. 

2. Jangkauan yang luas. Kemampuannya  dalam memiliki jangkauan yang 

luas terhadap konsumen, pada tekanan sekaligus dua indera;  penglihatan 

dan pendengaran. 

3. Dapat mengkombinasikan antara suara, gerakan dan pandangan.  
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b) Media Radio 

Seperti majalah, radio memiliki jangkauan selektif terhadap segmen tertentu.   

Dalam   masyarakat   agraris   dengan jangkauan wilayahnya sangat luas, 

radiolah yang telah menjawab kebutuhan komunikasi yang dapat memacu 

perubahan masyarakat. 

Berikut adalah kelebihan media radio : 

1. Mudah diterima oleh penduduk lokal; 

2. Mempunyai pilihan pendengar demografis dan geografis yang tinggi; 

3. Efisien.  

c) Media koran 

Media koran  adalah  media statis  dan  mengutamakan  pesan- pesan 

visual. Dalam pengertian ini, media koran digunakan sebagai media 

periklanan dibatasi pada koran saja. Diluar itu yang tidak ditulis pada 

penulisan ini namun termasuk dalam bagian media koran, adalah segala 

bentuk edaran yang dicetak diatas suatu media, termasuk didalamnya brosur 

dan booklet (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Berikut ini adalah kelebihan 

iklan menggunakan media koran : 

1. Fleksibel, 

2. Permanen, 

3. Memiliki cakupan lokal yang baik; 

4. Dapat dengan mudah dipercaya. 

d) Sales Promotion 

Sales   Promotion   atau   promosi   penjualan   adalah   semua kegiatan 

promosi yang bukan iklan, publisitas dan penjualan perseorangan yang dapat 

ANALISIS FAKTOR..., I DEWA MADE AGUNG KERTHA NUGRAHA, Ma.-IBS, 2013



55 
 

merangsang minat usaha mencoba atau pembelian oleh pelanggan akhir atau 

pihak lain dalam saluran promosi penjualan.   Penetapan   harga   yang   

kompetitif, tawaran   konsumen, pengemasan dan presentasi, promosi di 

dalam toko dan promosi dalam kesempatan khusus. 

3. Public Relation 

Public relation atau hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran 

penting lainnya, dimana perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan 

pelanggan, pemasok dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan 

kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. (Lupiyoadi dan Hamdani, 

2008). Menurut (Koler dan Armstrong, 2012) Public relation adalah usaha 

perusahaan dalam membangun hubungan baik dengan beberapa perusahaan 

publik dengan pencapaian hubungan masyarakat yang memadai. Membangun 

hubungan korporat yang baik, menangani beberapa rumor, cerita, dan kegiatan 

buruk terhadap perusahaan.   

Hubungan masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut (Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2008) : 

1. Membangun citra; 

2. Mendukung aktivitas komunikasi lainnya; 

3. Mengatasi permasalahan dan isu yang ada; 

4. Memperkuat positioning perusahaan; 

5. Memengaruhi publik yang spesifik; 

6. Mengadakan produk dan jasa yang baru. 

Beberapa program yang dapat dilakukan dalam hubungan masyarakat antara 

lain (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008) : 
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1. Acara-acara penting;  

2. Hubungan dengan investor; 

3. Pameran; 

4. Mensponsori beberapa acara; 

2.1.8.5 Orang 

Menurut (Zeithaml, 2009) yang dimaksud dengan orang adalah semua faktor 

orang yang memainkan sebuah bagian dalam penyaluran jasa dan demikian pengaruh 

persepsi konsumen yaitu, perusahaan personal, pelanggan, dan pelanggan dalam 

lingkungan jasa. Orang adalah salah satu dari elemen bauran pemasaran. Masyarakat di 

sini didefiniskan sebagai jasa. Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa maka “orang” 

berfungsi sebagai penyedia jasa sangat memengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

Keputusan dalam orang ini berarti berhubungan dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan 

manajemen sumber daya manusia. Untuk mencapai kualitas terbaik maka pegawai harus 

dilatih untuk menyadari pentingnya pekerjaan mereka, yaitu memberikan konsumen 

kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Pentingnya “orang” dalam pemasaran jasa 

berkaitan erat dengan pemasaran internal. Pemasaran internal (Lupiyoadi dan 

Hamdani,2008) adalah interaksi atau hubungan antara setiap karyawan dan departemen 

dalam suatu perusahaan yang dalam hal ini dapat diposisikan sebagai konsumen internal 

dan pemasok internal. Tujuan dari adanya hubungan tersebut adalah untuk mendorong 

“orang” dalam kinerja memberikan kepuasan kepada konsumen.  

Terdapat 4 kriteria peranan atau pengaruh aspek “orang” yang memengaruhi 

konsumen sebagai berikut  (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008) : 

1. Contractors 

Orang yang berinteraksi langsung dengan konsumen dalam frekuensi yang cukup 
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sering dan sangat memengaruhi konsumen untuk membeli. 

2. Modifier  

Orang yang tidak secara langsung memengaruhi konsumen tetapi cukup sering 

berhubungan dengan konsumen, contoh : resepsionis. 

3. Influencer 

Orang yang memengaruhi konsumen dalam keputusan untuk membeli tetapi tidak 

secara langsung kontak dengan konsumen. 

4. Isolateds 

Orang yang tidak secara langsung ikut serta dalam bauran pemasaran dan juga 

tidak sering bertemu dengan konsumen. Contoh : karyawan bagian administrasi 

penjualan, SDM, dan pemrosesan data. 

 2.1.8.6 Proses 

Proses didefiniskan sebagai prosedur-prosedur aktual, mekanisme-mekanisme, 

dan aliran aktivitas melalui sesuatu dimana jasa disampaikan, penyampaian jasa dan 

sistem operasi  (Zeithaml, et al., 2009). Karakteristik dari faktor proses yang ditawarkan 

kepada para konsumen adalah apakah pendekatan produk jasa tersebut standardized atau 

customized. Yang dimaksud dengan standardized adalah proses dimana jasa tersebut 

tidak dapat dinikmati sesuai dengan keinginan konsumen pribadi, namun sudah 

terstandardkan, yakni tidak dapat diubah sesuai dengan keinginan pribadi. Sedangkan 

yang dimaksud dengan customized adalah proses dimana jasa tersebut dapat dinikmati 

dan dikonsumsi sesuai dengan keinginan konsumen pribadi. Sebagai contoh, dua 

maskapai ternama yakni Southwest and Singapore Airlines memiliki model proses yang 

berbeda. Southwest merupakan maskapai no-frills (tidak tersedia makanan, tidak dapat 

memilih tempat duduk), merupakan maskapai dengan harga terjangkau yang pada 

ANALISIS FAKTOR..., I DEWA MADE AGUNG KERTHA NUGRAHA, Ma.-IBS, 2013



58 
 

umumnya melayani penerbangan jarak pendek. Semua bentuk jasa tersebut konsisten dan 

sesuai dengan market position. Sedangakan Singapore Airlines di lain sisi, fokus pada 

perjalanan bisnis dan konsen dengan pertemuan-pertemuan traveler needs, oleh karena 

itu proses jasanya sangat dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

Kedua maskapai tersebut merupakan maskapai sukses walaupun memiliki pendekatan 

proses jasa yang berbeda    

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa karakteristik proses ini bukan 

dilihat dari yang mana yang lebih baik atau tidak, melainkan mengenai preferensi 

konsumen untuk memilih proses jasa mana yang mereka inginkan.   

 

2.1.8.7   Bukti Fisik 

Sarker et al., (2012) menjelaskan bahwa bukti fisik dapat dengan mudah 

diasosiasikan dengan produk oleh para wisatawan. Namun dalam hal ini bukti fisik juga 

diartikan sebagai faktor pendukung untuk mendapatkan produk jasa tersebut. Seperti 

yang kita tahu bahwa produk pariwisata merupakan produk yang tidak nyata, tempat, 

dekorasi, masyarakat, dan lain-lain di dalam kantor pariwisata yang mungkin terkait 

dengan pengalaman mereka berkunjung. Sebagai contoh misalnya beberapa wisatawan 

mengunjungi tempat-tempat bersejarah untuk pertama kali, mereka tentunya bukan 

hanya membawa pulang kenangan dan momen-momen serta pemandangan indah, namun 

juga membawa banyak ingatan mengenai fasilitas, sarana dan prasarana seperti 

transportasi, toko-toko disekitarnya, perilaku masyarakatnya, dan lain-lain sebagai salah 

satu keseluruhan pengalaman. Menurut Zeithaml, et al., (2009) yang dimaksud dengan 

bukti fisik adalah lingkungan dimana suatu jasa disampaikan dan dimana perusahaan dan 

pelanggan berinteraksi, dan beberapa komponen tangible yang memfasilitasi kinerja 
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komunikasi jasa tersebut. 

Sedangkan menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008), bukti fisik adalah 

lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa dan 

konsumen berinteraksi, ditambah unsur tangible apa saja yang digunakan untuk 

mengomunikasikan atau mendukung peranan jasa itu. Selain itu dapat juga digunakan 

untuk mendukung positioning dan image serta meningkatkan lingkup produk.  

Bukti fisik dalam bisnis jasa dapat dibagi menjadi dua tipe berikut ini (Lupiyoadi 

dan Hamdani, 2008) 

1. Bukti Fisik Penting (Essential Evidence) 

Merepresentasikan keputusan kunci yang dibuat penyedia jasa tentang desain dan 

layout suatu bangunan, jenis pesawat yang digunakan sebuah perusahaan 

penerbangan, susasana ruang tunggu yang mendukung, dan sebagainya. Hal ini 

dapat menambah lingkup produk secara signifikan. 

2. Bukti Tambahan (Peripheral Evidence) 

Memiliki nilai independen yang kecil tetapi menambah nilai keberwujudan pada 

nilai yang disediakan produk jasa. Contoh : Supermarket yang memiliki harum 

roti dan sebagainya. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  

Peneliti 

Judul 

 Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Analisis 

Data 

Variabel 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

1 Saensak 

Siriphanich and 

Radesh 

Palakurth  

Factor affecting 

Selection of 

Songkhla 

Lagoon of 

Thailand as a 

Cultural  

Tourism 

Destinantion  

Survei Analisis  Faktor 

produk, 

harga, tempat, 

Promosi, 

orang, bukti 

fisik, dan 

proses 

Di antara enam faktor, 

para wisatawan setuju 

Faktor 4 yakni "Produk & 

People" adalah faktor 

paling penting yang dapat 

menjadi keunikan budaya 

dalam kepariwisataan. 

2 Mohammad 

Amzad Hossain 

Sarker, Dr. 

Wang Aimin, 

Sumayya 

Begum, 2012  

Investigating 

the Impact of 

Marketing Mix 

Elements on 

Tourists 

‘Satisfaction: 

An Empirical 

Study on East 

Lake 

Survei Analisis 

korelasi  

dan 

regresi 

Faktor 

produk, 

harga, tempat, 

Promosi, 

orang dan 

proses 

Kemasan produk nemiliki 

hubungan yang paling 

signifikan terhadap 

kepuasan wisatawan 

3 

 

 

 

K.Lalromawia An Empirical 

Study of The 

Impact of 

Marketing Mix 

Factors on 

Tourist 

Satisfaction : A 

Case of The 

Selected States 

in India 

Eksplorasi Analisis 

korelasi 

&  

Regresi 

berganda  

Faktor produk, 

harga, tempat, 

Promosi, 

personel, 

proses, dan 

bukti fisik. 

Hasil dari 

Studi menunjukkan 

bahwa enam dari tujuh 

elemen bauran pemasaran 

berhubungan positif 

dengan kepuasan 

wisatawan, 

tapi harga yang 

diberlakukan oleh otoritas 

ini tidak memuaskan bagi 

pengunjung 

4. 

 

 

 

Rezky Purna 

Satit, Huam 

Hon Tat, 

Amran Rasli, 

Thoo Ai Chin, 

Inda Sukati, 

2012 

The 

Relationship 

Between 

Marketing Mix 

And Customer 

Decision-

Making Over 

Travel Agents: 

An Empirical 

Study 

Studi 

empiris 

Analisis 

mean 

,kolerasi 

Pearson 

dan  

regresi 

berganda 

Faktor produk, 

harga, tempat, 

Promosi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

hanya 

produk dan harga yang 

terkait dengan 

pengambilan keputusan 

pelanggan dalam agen 

perjalanan. berdasarkan 

temuan, rekomendasi 

strategis yang diusulkan 

untuk industri perjalanan 

di Indonesia 
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Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  

Peneliti 

Judul 

 Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Analisis 

Data 

Variabel 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

5 Eko Syamsul 

Ma’arif 

Tahajuddin 

 

Pengembangan 

Obyek Wisata 

Wonderia di 

Kota Semarang 

Survei Analysis 

Hierarch

y Process 

(AHP) 

dan 

Analisis 

SWOT 

Faktor 

Promosi, 

infrastruktur& 

manajemen 

Hasil Analisis SWOT 

penelitian ini adalah 

bahwa Wonderia 

merupakan wisatawan 

attraction yang sangat 

dipertimbangkan dan 

berpotensi tinggi. Dan asil 

AHP penellitian ini 

adalah bahwa 

Infrastruktur merupakan 

hal yang perlu 

diprioritaskan  

Sumber : Analisis Penulis 

 

2.3. Rerangka Pemikiran 

Merupakan sebuah ketentuan umum apabila dalam pemecahan suatu masalah 

diperlukan suatu landasan. Adanya suatu landasan dimaksudkan agar dalam pembahasan 

masalah nantinya mempunyai  arah  yang pasti  dan  acuan  yang jelas dalam 

penyelesaiannya.Adapun kerangka pemikirannya dapat di gambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2. 2 

Rerangka Penelitian 

    Sumber: (Saaty, 1993) dengan modifikasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di Pulau Bali. Bali sendiri adalah nama salah satu 

provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari 

provinsi tersebut. Terdapat  banyak tempat wisata, keindahan alam, tingginya nilai-nilai 

budaya, agama, dan  moral yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Pulau Bali dan 

menjadikan Pulau Bali sebagai tujuan wisata yang tak henti-hentinya dikunjungi 

wisatawan mancanegara.  

 

3.2 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian eksploratif. Penelitian 

eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali secara luas tentang sebab-

sebab atau hal-hal yang memengaruhi terjadinya sesuatu.  Dalam penelitian ini peneliti 

ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi wisatawan asing berlibur ke Bali. 

 

3.3 Waktu Penelitian  

Penulis melakukan penelitian ini di Provinsi Bali dan  penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan April sampai dengan Juni 2013. Penelitian dimulai dari tahapan pengumpulan 

data, analisis data, hingga evaluasi.  
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3.4 Data yang Dihimpun 

3.4.1 Populasi 

Pengertian populasi menurut Uma Sekaran (2009), yaitu : “Populasi adalah 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi”. 

Dalam penelitian ini populasi bersifat infinite, artinya populasi tidak dapat ditentukan 

nilainya atau diukur. Populasi dari penelitian ini adalah  warga negara asing yang sedang 

dan pernah berkunjung ke Pulau Bali. 

 

3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2007) dalam Purnamasari (2011), sampel adalah sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti membagikan 

kuesioner kepada warga negara asing yang pernah dan sedang berlibur di Pulau Bali 

yakni di Kota Denpasar, Tabanan, Gianyar, Badung, meliputi Spiritual Tourism, Temple, 

Lake, Ecotourism, Art and Culture, Art Villages, Historical Building, Shopping, Water 

Sport and Advanture. Penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua 

minggu untuk mendapatkan 100 orang responden asing di Pulau Bali. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengambilan Sampel 

Oleh karena populasi bersifat infinite atau tak terhingga, maka dalam penelitian 

ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel yang dilakukan terhadap orang atau benda berdasarkan kebetulan yang 

dijumpai, dimana dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah warga negara asing 

yang  sedang  berkunjung  ke  Pulau Bali. 
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3.5.2 Teknik Penentuan Jumlah Sampel 

Mengingat jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti, maka penentuan  

jumlah  sampel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan rumus dari 

Rao Purba (1996) dalam Purnamasari (2011), yaitu sebagai berikut : 

 

Jadi     berdasarkan     rumus     di     atas     dapat     diambil     sampel     dari 

populasi    sebanyak    96,04    orang,    namun    karena    ada    unsur    pembulatan dan      

untuk      mempermudah      perhitungan      maka      peneliti      mengambil sampel 

sebanyak 96 responden. 

 3.6  Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3. 1  

Operasionalisasi Variabel 

 

No 

Variabel 

Penelitian 

Sub Variabel/ 

Dimensi 

Indikator/ 

Definisi 
Ukuran Skala 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Produk Inti 

(Core product) 

 

Kebutuhan inti dari 

pariwisata itu sendiri 

seperti relaksasi, rekreasi, 

warisan, petualangan, dan 

budaya pengetahuan dan 

pengalaman 

Wisatawan mendapat 

manfaat dasar dari produk 
Saaty 
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Tabel 3. 1  

Operasionalisasi Variabel 

 

No 

Variabel 

Penelitian 

Sub Variabel/ 

Dimensi 

Indikator/ 

Definisi 
Ukuran Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product 

(Produk) 

 

Produk yang 

Diharapkan 

(Expected 

product) 

 

 

Produk dan jasa yang 

mewakili satu set atribut 

yang normalnya 

wisatawan harapkan pada 

saat membeli produk atau 

jasa 

Wisatawan mendapat 

manfaat yang sesuai 

dengan harapannya 

 

Saaty 

 

 

Produk 

Tambahan 

(Augmented 

product) 

 

 

 

 

 

Produk dan jasa yang 

melampaui harapan 

wisatawan untuk 

memberikan sesuatu yang 

ekstra dan diinginkan 

 

 

Wisawatan memiliki 

persepsi bahwa manfaat 

dari produk tersebut lebih 

dari yang mereka 

harapkan 

Saaty 

 

 

2 

 

 

Price 

(Harga) 

Kesesuaian 

Harga 

 Harga sesuai dengan 

kualitas 

 Harga sesuai dengan 

fasilitas 

 Harga sesuai dengan 

manfaat 

Wisatawan  berwisata ke 

Bali karena harga sesuai 

dengan kualitas, fasilitas, 

dan manfaat yang mereka 

dapatkan 

Saaty 

 

Keterjangkauan 

Harga 

 Harga termasuk dalam 

kategori murah 

 Harga termasuk dalam 

kategori terjangkau 

Wisatawan berwisata ke 

Bali karena harga 

termasuk dalam kategori 

murah dan terjagkau 

Saaty 

 

3 

 

 

 

Place 

(Channels) 

 

Langsung 

(Dirrect) 

 

Preferensi wisatawan 

dalam melakukan 

pembelian barang dan 

jasa pariwisata secara 

langsung atau tanpa 

perantara 

 

Wisatawan berwisata ke 

Bali tanpa melalui 

perantara 

Saaty 
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Tabel 3. 1  

Operasionalisasi Variabel 

 

No 

Variabel 

Penelitian 

Sub Variabel/ 

Dimensi 

Indikator/ 

Definisi 
Ukuran Skala 

 

 

 

 

 Tidak 

Langsung 

(Indirect) 

Preferensi wisatawan 

dalam melakukan 

pembelian barang dan 

jasa pariwisata melalui  

perantara 

Wisatawan berwisata ke 

Bali melalui perantara 
Saaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion 

(Promosi) 

 

 

 

 

 

Iklan 

 

 

 

 Iklan bersifat 

informatif 

 Iklan bersifat 

membujuk 

 Iklan bersifat 

mengingatkan 

 

 

Wisatawan berwisata ke 

Bali karena promosi Iklan 

mengenai Bali bersifat 

informative, membujuk 

dan meningatkan 

Saaty 

 

 

Bahan Instruksi 

 

 

 Bahan Instrukasi 

bersfiat informatif 

 Bahan Instruksi bersifat 

membujuk 

 Bahan Instruksi bersifat 

mengingatkan 

 

Wisatawan berwisata ke 

Bali karena promosi 

dalam bentuk  bahan 

instruksi mengenai Bali 

bersfat informatif, 

membujuk dan 

mengingatkan 

Saaty 

ANALISIS FAKTOR..., I DEWA MADE AGUNG KERTHA NUGRAHA, Ma.-IBS, 2013



68 
 

Tabel 3. 1  

Operasionalisasi Variabel 

 

No 

Variabel 

Penelitian 

Sub Variabel/ 

Dimensi 

Indikator/ 

Definisi 
Ukuran Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberitahuan 

dan hubungan 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemberitahuan dan 

hubungan masyarakat 

memberikan informasi 

 Pemberitahuan dan 

hubungan masyarakat 

bersifat membujuk 

 Pemberitahuan dan 

hubungan masyarakat 

bersifat mengingatkan 

 

 

Wisatawan berwisata ke 

Bali karena promosi 

dalam bentuk 

pemberitahuan dan 

hubungan masyrakat 

bersifat informatif, 

membujuk dan 

mengingatkan 

 

 

 

 

 

Saaty 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process  

(Proses) 

 

 

Standardized  

 

 

 

 

 

 Pemrosesan orang  

 Pemrosesan  barang 

 Pemrosesan informasi 

 

Wisatawan berwisata ke 

Bali karena pemrosesan 

orang,barang milik dan 

informasi bersifat standar 

atau tetap 

Saaty 

 

 

customized 

 

 

 

 

 

 Pemrosesan orang  

 Pemrosesan  barang 

 Pemrosesan informasi 

 

Wisatwan berwisata ke 

Bali karena orang,barang 

milik dan informasi dapat 

disesuaikan dengan 

kebutuhan wisatawan 

Saaty 

 

 

 

 

 

 

 Para penyedia jasa 

wisata langsung 

bersikap ramah 

 

Wisatawan berwisata ke 

Bali karena para penyedia 

jasa langsung bersikap 

Saaty 
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Tabel 3. 1  

Operasionalisasi Variabel 

 

No 

Variabel 

Penelitian 

Sub Variabel/ 

Dimensi 

Indikator/ 

Definisi 
Ukuran Skala 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

People  

(Orang) 

 Pengkontak 

secara intens 

 

 

 Para penyedia jasa 

wisata langsung  

bersifat komunitatif dan 

informative 

 

ramah dan bersifat 

komunikatif dan 

informatif 

 

 Penghubung 

secara langsung 

 

 

 Para penyedia jasa 

wisata tidak langsung 

bersikap ramah 

 Para penyedia jasa 

wisata tidak langsung 

bersifat komunikatif dan 

informative 

Wisatawan berwisata ke 

Bali karena para penyedia 

jasa tidak langsung 

bersikap ramah dan 

bersifat komunikatif dan 

informative 

 

Saaty 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical 

Evidence 

(Bukti 

Fisik)  

 

 

 

Bukti utama 

 Bukti utama objek 

wisata menarik 

 Bukti utama objek 

wisata lengkap 

 Bukti utama objek 

wisata bersih 

Wisatawan berwisata ke 

Bali karena bukti fisik 

utama objek wisata Bali 

menarik, lengkap, dan 

bersih 

Saaty 

 

 

 

 

Bukti tambahan 

 

 

 

 

 

 

 Buti tambahan  objek 

wisata menarik 

 Bukti tambahan objek 

wisata lengkap 

 Bukti tambahan objek 

wisata bersih 

 

 

 

Wisatawan berwisata ke 

bali karena bukti fisik 

tambahan objek wisata 

Bali menarik, lengkap, 

dan bersih 

Saaty 

Sumber : (Lovelock, Services Marketing),( Rambat lupiyadi – A. Hamdani, Manajemen 

pemasaran jasa)  (Consumer Behavior, Leon Shciffman and Leslie Lazar Kanuk), (Valarie A. 

Zeithaml, Mary Jo Bitner, Dwayne D. Gremler, Services Marketing), (M. Syamsul 

Ma’arif, Hendri Tanjung),  dan sumber lainnya 
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3.7 Teknik Pengolahan Data 

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan 

dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan 

metode analisis data adalah untuk menginterprestasikan dan menarik kesimpulan dari 

sejumlah data yang terkumpul. 

 

3.7.1.  Teknik Pengolahan Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif adalah bentuk analisa yang berdasarkan dari data yang 

dinyatakan dalam bentuk uraian. Data kualitatif ini merupakan data yang hanya dapat 

diukur secara langsung (Hadi, 2001). Proses analisis kualitatif ini dilakukan dalam 

tahapan sebagai berikut : 

1. Pengeditan (Editing) 

Pengeditan adalah memilih atau mengambil data yang perlu dan membuang 

data yang dianggap tidak perlu, untuk memudahkan perhitungan dalam 

pengujian hipotesis. 

2. Pemberian Kode (Coding) 

Proses pemberian kode tertentu tehadap jenis dari  kuesioner untuk 

kelompok ke dalam kategori yang sama. 

3. Pemberian Skor (Scoring) 

Mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. Dalam 

penelitian ini urutan pemberian skor menggunakan skala Saaty. 

4. Pembuatan Tabulasi (Tabulating) 
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Pengelompokkan data atas jawaban dengan benar dan teliti, kemudian 

dihitung dan dijumlahkan sampai berwujud dalam bentuk yang berguna. 

Berdasarkan hasil tabel tersebut akan disepakati untuk membuat data tabel 

agar mendapatkan hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang 

ada. 

 

3.7.2.  Teknik Pengolahan Data Kuantitatif 

Untuk mendapatkan data kuantitatif, digunakan skala Saaty yang diperoleh dari 

menetapkan prioritas elemen-elemen dalam suatu persoalan keputusan adalah  dengan 

membuat perlindungan berpasangan (pairwise comparison), yaitu setiap elemen 

dibandingkan berpasangan terhadap suatu kriteria yang ditentukan.  

Skala Saaty menjelaskan nilai 1 – 9 yang ditetapkan bagi pertimbangan dalam 

membandingkan pasangan elemen yang sejenis di setiap tingkat hierarki terhadap suatu 

kriteria  yang  berada  setingkat  di  atasnya.  Pengalaman  telah  membuktikan  bahwa  

skala dengan  sembilan satuan dapat  diterima dan  mencerminkan  derajat  sampai  mana 

mampu membedakan intensitas tata hubungan antar elemen. Skala Saaty dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini. 
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Tabel 3. 2 

Skala Banding Secara Berpasangan 

Tingkat 

Kepentingan 
Definisi               Penjelasan 

Nilai 1 

Kedua faktor sama 

Pentingnya 

(equal impotance) 

Dua elemen mempunyai 

pengaruh yang sama besar 

terhadap tujuan 

Nilai 3 

Faktor yang satu sedikit 

lebih penting daripada faktor yang 

lain 

(slightly more importance) 

Pengalaman dan penilaian 

sedikit mendukung satu elemen 

dibanding elemen yang lain 

Nilai 5 

Faktor satu esensial atau 

lebih penting daripada faktor 

lainnya 

(materially more importance) 

 

Pengalaman dan penilaian 

sangat kuat mendukung satu elemen 

dibanding elemen yang lain 

Nilai 7 

Satu faktor jelas lebih 

penting dari pada faktor lainnya 

(significantly more importance) 

 

Satu elemen dengan kuat 

didukung dan dominan terlibat 

dalam praktek 

Nilai 9 

Satu faktor mutlak lebih 

penting daripada faktor lainnya 

(absolutely more importance) 

Bukti yang mendukung elemen 

yang satu terhadap elemen yang lain 

memiliki tingkat penegasan tertinggi 

yang mungkin menguatkan 

Nilai 2,4,6,8 

Nilai-nilai antara, diantara 

dua nilai pertimbangan yang 

berdekatan 

(compromise values) 

 

Nilai ini diberikan bila ada dua 

kompromi diantara dua pilihan 

Nilai 

berkebalikkan 

Jika untuk aktifitas i 

mendapatkan angka 2 jika 

dibandingkan dengan aktifitas j, 

maka j mempunyai nilai 
½ 

dibanding i 

 

          Sumber : Saaty, 1993 dalam Dewi Kusuma Sari, 2011 

  Skala banding berpasangan yang digunakan dalam penyusunan AHP untuk 

menentukan  susunan  prioritas  alternatif  dari  kriteria  guna  mencapai  sasaran 

yang lebih baik. Setelah semua pertimbangan diterjemahkan secara numerik, 

validitasnya di evaluasi dengan suatu uji konsistensi. Pada persoalan pengambilan 
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keputusan, konsistensi sampai kadar tertentu dalam menetapkan prioritas untuk 

elemen-elemen atau aktivitas-aktivitas berkenaan dengan beberapa kriteria adalah 

perlu untuk memperoleh hasil- hasil yang sahih dalam dunia nyata. 

Adapun tahap–tahap analisis data kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seperti yang akan diuraikan dalam Sub bab selanjutnya. 

3.8.     Teknik Pengujian  

3.8.1. Uji Konsistensi dan Rasio 

Salah satu keutamaan model AHP yang membedakannya dengan model-model 

pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. 

Dengan model AHP yang menggunakan persepsi decision maker sebagai inputnya maka 

ketidakkonsistenan mungkin terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam 

menyatakan persepsinya secara konsisten terutama ketika harus membandingkan banyak 

kriteria. Berdasarkan kondisi ini maka decision maker dapat menyatakan persepsinya 

dengan bebas tanpa ia harus berpikir apakah persepsinya nanti akan konsisten atau tidak. 

Pengukuran konsistensi dari suatu matriks itu sendiri berdasarkan atas eigenvalue 

maksimum. Thomas L. Saaty telah membuktikan bahwa Indeks konsistensi dari matriks 

berordo n dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut 

 

 

CI : Rasio penyimpangan (deviasi)  konsistensi (inconsistency index) 

λ  : Nilai eigen terbesar dari matrix berordo n 

 n : Orde matrix 
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Apabila CI bernilai nol,   maka  matriks  pair  wise comparison   tersebut  

konsisten. Batas ketidakkonsistenan  (inconsistency) yang  telah  ditetapkan   oleh  

Thomas   L.  Saaty ditentukan dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR).  yaitu  

perbandingan indeks konsistensi dengan. nilai random indeks  (Rl)   yang didapatkan 

dari suatu  eksperimen oleh Oak  Ridge National  Laboratory  kemudian dikembangkan 

oleh Wharton  School  dan diperlihatkan seperti   tabel   3.1.  Nilai   ini   bergantung   

pada   ordo   matriks   11.  Dengan demikian  Rasio Konsistensi  dapat dirumuskan  

sebagai  berikut  : 

Tabel 3. 3 

Nilai Random Indeks 

 

 

 

 

Bila matriks pair-wise comparison  dengan  nilai CR  lebih  kecil dari 0.100 

maka ketidakkonsistenan pendapat  dari decision maker masih  dapat  diterima,  jika  

tidak  maka penilaian perlu diulang. 

 

3.8.2. Analisis AHP 

Analytical Hierarchy Process (AHP)  adalah metode penelitian untuk 

pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks, tidak terstruktur, ke dalam bagian-

bagian secara lebih terstruktur, mulai dari goals, objectives, kemudian sub-objectives lalu 
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menjadi alternatif tindakan. Pembuat keputusan kemudian membuat perbandingan 

sederhana hirarki tersebut untuk memperoleh prioritas seluruh alternatif yang ada. 

Metode AHP ini  digunakan untuk penentuan bobot faktor dan subfaktor bauran 

pemasaran. Pengamatan mendasar tentang sifat manusia, pemikiran analitik, dan 

pengukuran membawa pada pengembangan suatu model yang berguna untuk 

memecahkan persoalan secara kuantitatif. AHP merupakan suatu  model yang luwes 

yang mampu memberikan kesempatan bagi perseorangan atau kelompok untuk 

membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat 

asumsi mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. 

Proses ini juga memungkinkan dalam menguji kepekaan hasilnya terhadap perubahan 

informasi  (Ma’arif dan Tanjung, 2003). 

Dalam menyelesaikan persoalan AHP, ada beberapa prinsip yang harus dipahami, 

diantaranya adalah (Saaty, 1994) : 

1. Dekomposisi (Decomposition) 

Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan decomposition, yaitu 

memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin 

mendapatkan hasil yang akurat maka pemecahan terhadap unsur-unsurnya 

dilakukan hingga tidak memungkinkan dilakukan pemecahan lebih lanjut. 

Pemecahan tersebut akan menghasilkan beberapa tingkatan dari suatu 

persoalan. Oleh karena itu, proses analisis ini dinamankan hierarki 

(hierarchy). 

2. Penilaian Komparasi (Comparative Judgement)  

Prinsip ini membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada 

suatu tingkat tertentu yang berkaitan dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini 
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merupakan inti dari AHP karena berpengaruh terhadap prioritas elemen-

elemen. Hasil penilaian ini tampak lebih baik bila disajikan dalam bentuk 

matriks perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison). 

3. Penentuan Prioritas (Synthesis of Priority) 

Dari setiap matriks pairwise comparison dapat ditentukan nilai eigenvector-

nya untuk mendapatkan prioritas daerah (local priority). Oleh karena matriks 

pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka global priority dapat 

diperoleh dengan melakukan sintesa di antara prioritas daerah.  Prosedur 

melakukan sintesa berbeda menurut hierarki. Pengukuran elemen-elemen 

menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan priority.   

4. Lokal Konsistensi (Local Consistency) 

Konsistensi memiliki dua makna, pertama adalah bahwa objek-objek yang 

serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keragaman dan relevansi. Kedua, 

menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada 

kriteria tertentu.  

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ini untuk  

pengolahan data dengan menggunakan Metode AHP:    

1. Menentukan tujuan berdasarkan latar belakang masalah yang  ada, maka 

tujuan yang diambil adalah analisis faktor-faktor prioritas bauran pemasaran 

pariwisata Pulau Bali bagi para wisatawan asing dalam berlibur di Pulau Bali.  

2. Menentukan kriteria, kriteria didapatkan dari hasil penelitian terdahulu serta 

buku teori yang terkait. 

3. Menentukan alternatif. Alternatif ini juga didapatkan dari hasil penelitian 

terdahulu serta buku teori yang terkait. 
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4. Menyebarkan kuesioner kepada responden (key-person) yang  mengalami 

langsung kepariwisataan Bali, dalam hal ini wisatawan asing yang sedang 

berlibur atau pernah berlibur ke Pulau Bali. Kriteria dan alternatif ini dapat 

disusun secara hierarki sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 1 

Kriteria dan Alternatif 

Sumber : Saaty, 1993 dalam Dewi Kusuma Sari, 2011 dengan modifikasi 

5. Menyusun matriks dari hasil rata-rata yang didapat dari responden key-person 

dalam  penelitian ini. Kemudian hasil tersebut diolah menggunakan aplikasi 

Expert Choice 11. 
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6. Menganalisis olahan dari Expert Choice Versi 11 untuk mengetahui  hasil nilai 

inkosistensi dan prioritas. Jika nilai konsistensinya lebih dari 0.10 maka hasil  

tersebut tidak konsisten, namun jika nilai tersebut kurang dari 0.10 maka hasil 

tersebut dikatakan konsisten. Dari hasil tersebut juga dapat diketahui kriteria 

dan alternatif yang diprioritaskan. 

Untuk menetapkan prioritas elemen-elemen dalam suatu persoalan keputusan 

adalah  dengan membuat perlindungan berpasangan (pairwise comparison), yaitu setiap 

elemen  dibandingkan berpasangan terhadap suatu kriteria yang ditentukan. Bentuk dari 

pada  perbandingan berpasangan adalah matriks berikut ini (Dewi Kusuma Sari, 2011 

dalam Saaty, 1993 dengan modifikasi) 

Gambar 3. 2 

Perbandingan Kriteria Berpasangan  

 

 

 

Keterangan 
 

C : Kriteria 
 

A : Alternatif 
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Urutan skala prioritas sesuai dengan bobot dari masing-masing alternatif dan 

kriteria serta  besarnya  konsistensi  gabungan  hasil  estimasi,  apabila  besarnya  rasio  

konsistensi tersebut ≤ 0,1 maka keputusan yang diambil oleh para responden untuk 

menentukan skala  prioritas cukup konsisten, artinya bahwa skala prioritas tersebut dapat 

diimplementasikan sebagai kebijakan untuk mencapai sasaran. 

Secara umum, keuntungan penggunaan metode Analytical Hierarchy Process 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesatuan  

AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti dan luwes untuk 

aneka ragam persoalan tak terstruktur. 

2. Kompleksitas 

AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem 

dalam memecahkan persoalan. 

3. Saling Ketergantungan 

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu 

sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier. 

4. Penyusunan Hierarki 

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilih elemen-

elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat yang berlainan dan 

mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat. 

5. Pengukuran 

AHP memberi suatu skala untuk mengukur objek dalam wujud suatu metode 

untuk menetapkan prioritas. 
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6. Konsistensi 

AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang 

digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas 

7. Sintesis 

AHP menuntun pada suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap 

alternatif. 

8. Tawar-menawar 

AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem 

dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-

tujuan mereka. 

9. Penilaian dan Konsensus 

AHP tak memaksakan konsensus, tetapi mensintesis suatu hasil yang 

representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda. 

10. Pengulangan Proses 

AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu 

persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui 

pengulangan. 

 Model AHP tidak luput dari beberapa kelemahan yang dapat berakibat fatal. 

Ketergantungan model ini pada input berupa persepsi seorang ahli akan membuat hasil 

akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila sang ahli memberikan penilaian  

yang keliru. Kondisi ini ditambah dengan  belum  adanya kriteria yang jelas untuk 

seorang ahli, membuat orang sering ragu-ragu dalam menanggapi solusi yang dihasilkan 

model ini. 
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Kelemahan lain, yang sebenarnya bisa disebut kelebihan dari model AHP terletak 

pada bentuknya sendiri yang terlihat sangat sederhana. Bagi para pengambil keputusan 

yang terbiasa dengan model kuantitatif yang rumit akan mengangggap bahwa bentuk 

model AHP yang terlihat sederhana bukanlah model yang cocok untuk pengambilan 

keputusan. Pendapat mereka, semakin rumit suatu model dan semakin banyak 

perhitungan yang dilakukan, makin tinggi keakuratan model tersebut tanpa mereka sadari 

bahwa model yang rumit tadi belum menyinggung hal-hal kualitatif. (Bambang Permadi, 

1992:5-6 dalam Yudha,et.al dalam Dewi Kusuma Sari, 2011).   
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bali adalah salah satu dari ribuan pulau yang merupakan bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Karena fitur yang unik, Bali telah menjadi tujuan utama 

bagi wisatawan dari seluruh dunia, yang telah memilih untuk melakukan perjalanan ke 

daerah tropis Asia. Berikut ini adalah profil singkat mengenai Pulau Bali yang diambil 

Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi. 

4.1.1 Geografis 

Provinsi Bali terletak di antara 8 ° 03'40 "-8 ° 50'48" garis lintang selatan, dan 

114 ° 25'53 "- 115 ° 42'40" dari meridian timur. Perbatasan barat ditandai dengan Selat 

Bali, memisahkan pulau Bali dari Pulau Jawa dan Laut Jawa, sementara Selat Lombok 

terletak di sepanjang bagian timur Bali, memisahkan pulau Bali dari pulau Lombok. 

Kemudian Samudera Indonesia dan Laut Jawa masing-masing terletak di selatan dan 

utara Bali. Gunung yang membentang dari barat ke timur unik membagi pulau itu 

menjadi dua. Dua gunung berapi berdiri tegak sebagai landmark Bali antara pegunungan, 

yaitu Gunung Batur (1.171 m) dan Gunung Agung (3.140 m).  

4.1.2 Daerah 

Pulau Bali adalah sekitar 153 km dan lebar 112 km utara ke selatan (95 oleh 69 

mil, masing-masing), dengan luas permukaan 5.632 km². 
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4.1.3 Populasi 

Berdasarkan survei mengenai data kependudukan Bali pada tahun 2011, pulau ini 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.985.479 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 

2.004.039 jiwa dan perempuan sebanyak 1.981.440 jiwa. 

4.1.4 Ibu Kota 

Denpasar. 

4.1.5 Masyarakat 

Bali (89%), Jawa (7%), Baliaga (1%), Madura (1%). 

4.1.6 Bahasa 

Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak digunakan 

di Bali, dan seperti kebanyakan orang Indonesia, sebagian besar masyarakat Bali adalah 

bilingual atau trilingual. Ada beberapa bahasa pribumi Bali, tapi kebanyakan orang Bali 

juga dapat menggunakan pilihan yang paling banyak digunakan: Bali umum modern. 

Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga yang umum dan bahasa asing utama yang 

digunakan oleh penduduk Bali. 

4.1.7 Agama 

Tidak seperti kebanyakan mayoritas Muslim Indonesia, sekitar 93,18% dari 

penduduk Bali menganut ke Hindu Bali, dibentuk sebagai kombinasi dari kepercayaan 

lokal yang terdapat di Bali dan pengaruh Hindu dari daratan Asia Tenggara dan Asia 

Selatan. Agama minoritas termasuk Islam (4,79%), Kristen (1,38%), dan Buddha 

(0,64%). Angka-angka statistik resmi tidak termasuk pendatang dari daerah lain di 

Indonesia. 
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4.1.8 Pemerintah 

Bali memiliki delapan kabupaten kolektif disebut Kabupaten, yang terdiri dari 

Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. 

Di antara semua kabupaten tersebut, Badung adalah kabupaten yang paling terkenal dan 

sangat padat, dengan Denpasar sebagai ibukotanya. 

4.1.9 Iklim 

Bali memiliki iklim yang tropis sepanjang tahun dengan suhu rata-rata sekitar 30 

derajat Celsius sepanjang tahun. Di Bali terdapat musim kering dan basah - kering dari 

bulan April sampai September dan basah dari Oktober sampai Maret - tetapi bisa hujan 

pada setiap saat sepanjang tahun dan bahkan selama musim hujan basah cenderung 

berlalu dengan cepat. Secara umum Mei-Agustus adalah bulan terbaik di Bali. Pada 

waktu-waktu tersebut iklim cenderung lebih dingin dan hujan ringan. 

4.1.10 Hari Libur Utama 

Galungan, Kuningan, Nyepi, Saraswati, Pagerwesi. 

 

4.1.11 Profil Ekonomi 

Pariwisata adalah industri terbesar yang menyokong perekonomian Bali. Selain 

industri pariwisata, industri pertanian juga merupakan industri yang menyokong 

perekonomian Bali terutama pada budidaya tanaman padi. Tanaman tumbuh dalam 

jumlah yang lebih kecil termasuk buah-buahan, sayuran dan kas dan subsistem tanaman 

lainnya. Sejumlah besar penduduk Bali juga nelayan. Bali juga terkenal dengan pengrajin 

yang memproduksi batik, tenun ikat dan pakaian, ukiran kayu, ukiran batu dan perak. 
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4.2 Profil Responden 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4. 1 

Persentase Wisatawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 jumlah wisatawan asing wanita lebih banyak dari pada 

wisatawan asing pria, yakni sebanyak 60 persen dari jumlah seluruh wsiatawan asing,  

sedangkan jumlah wisatawan asing pria adalah sebanyak 40 persen dari jumlah seluruh 

wisatwan asing. 

 

 

 

 

40%

60%

Pria Wanita
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4.2.2 Usia Responden 

 

Gambar 4. 2 

Persentase Jumlah Wisatawan Brdasarkan Usia 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas terbesar wisatawan asing 

yang berkunjung ke Pulau Bali didominasi oleh kalangan wisatawan yang berumur 

sekitas 20-24 tahun yakni sebesar 30 persen, kemudian diikuti oleh wisatawan asing 

yang berumur berkisar antara 25-29 tahun sebesar 21 persen dan untuk yang terkecil 

ditempati oleh wisatawan dengan kalangan umur berkisar 50-54 tahun dengan persentase 

sebesar tiga persen dari jumlah seluruh wisatawan. 

 

 

 

4%

30%

21%

19%

5%

4%

5%

3%
9%

15 - 19 tahun

20 - 24 tahun

25 - 29 tahun

30 - 34 tahun

35 - 39 tahun

40 - 44 tahun

45 - 49 tahun

50 - 54 tahun

> 54 tahun

ANALISIS FAKTOR..., I DEWA MADE AGUNG KERTHA NUGRAHA, Ma.-IBS, 2013



87 
 

4.2.3 Negara Asal 

 

 

Gambar 4. 3 

Profil Wisatawan Berdasarkan Negara Asal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas wisatawan asing yang 

berkunjung ke Bali berasal dari Negara Amerika Serikat yakni dengan perolehan 

persentasi sebesar 34%. Untuk urutan ke dua ditempati oleh wisatawan yang berasal dari 

Negara Inggris dengan perolehan persentasi sebesar 23% dan diikuti oleh Negara-negara 

lain seperti yang tertera pada Gambar 4.4 di atas. 
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4.2.4 Jenis Pekerjaan 

 

Gambar 4. 4 

Profil Wisatawan Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa mayortitas terbesar wisatawan asing 

yeng berkunjung ke Pulau Bali adalah mereka yang bekerja sebagai pelajar dan 

mahasiswa yakni sebesar 24 wisatawan, lalu diikuti oleh mereka yang berprofesi sebagai 

karyawan dan diikuti oleh profesi lainnya seperti yang tertera pada Gambar 4.4 . 

 

 

 

 

 

6
4

2423

1 1

10

3
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

5

1 1

Jumlah Wisatawan

ANALISIS FAKTOR..., I DEWA MADE AGUNG KERTHA NUGRAHA, Ma.-IBS, 2013



89 
 

4.2.5 Lama Tinggal 

Gambar 4. 5  

Persentase Wisatawan Berdasarkan Lama Tinggal 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa mayoritas lama tinggal wisatawan 

asing di Pulau Bali adalah antara satu sampai dengan sepuluh hari atau sebesar 38 

persen. Sedangkan posisi kedua adalah mereka yang tinggal selama 11 sampai dengan 20 

hari, dan yang terakhir ialah selama lebih dari 30 hari atau hanya sebesar tiga persen dari 

keseluruhan lama tinggal. 
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4.3 Analisis AHP 

Analisis AHP digunakan untuk mengetahui prioritas faktor yang menentukan 

para wisatawan asing berlibur ke Pulau Bali. Penetapan kriteria diperoleh dari hasil 

pengkajian melalui buku-buku literatur pemasaran dan pariwisata. Dari hasil pengkajian 

tersebut, diperoleh hasil bahwa dalam rangka mengetahui faktor yang memengaruhi para 

wisatawan asing berlibur ke Pulau Bali dapat ditempuh melalui tujuh kriteria, yakni: 

1. Faktor Produk; 

2. Faktor Harga;  

3. Faktor Tempat; 

4. Faktor Promosi; 

5. Faktor Proses; 

6. Faktor Orang; 

7. Faktor Bukti Fisik; 

Seperti halnya penentuan kriteria, alternatif atau yang digunakan dalam penelitian 

ini juga berasal dari pengkajian melalui buku-buku literatur pemasaran dan pariwisata. 

Dari hasil pengkajian tersebut, diperoleh alternatif yang bisa digunakan guna mengetahui 

lebih dalam dan tajam faktor apa yang memengaruhi wisatawan asing untuk berlibur ke 

Pulau Bali : 

1. Produk Inti (Core Product); 

2. Produk yang Diharapkan (Expected Product); 

3. Produk Tambahan (Augmented Product); 

4. Langsung (Dirrect); 

5. Tidak Langsung (Indirect); 

6. Iklan (Advertising); 

7. Bahan Instruksi (Instructional Material); 
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8. Pemberitahuan dan hubungan masyarakat (Public Relation);  

9. Standar (Standardized);  

10. Customized; 

11. Pengkontak secara intens (Contractors);  

12. Penghubung secara langsung (Modifier); 

13. Bukti Utama (Essential Evidence); 

14. Bukti Tambahan (Peripheral Evidence). 

Jika disusun dalam sebuah hirarki, maka akan diperoleh dua tingkatan yakni 

kriteria dan alternatif sebagaimana yang ada pada gambar berikut: 

Gambar 4. 6 

Hirarki Bauran Pemasaran Pariwisata 
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Langkah penentuan prioritas faktor yang memengaruhi wisatawan asing berlibur 

ke Pulau Bali, diperlukan penilaian dari responden dalam hal ini wisawatan asing itu 

sendiri. Alat analisis yang digunakan untuk mengolahnya adalah aplikasi Expert Choice 

versi 11.  

Tahap satu, menganalisis elemen dari masing-masing kriteria yang menjadi 

prioritas bagi wisatawan asing untuk berlibur ke Pulau Bali. Namun diurutkan 

berdasarkan masing-maisng kriteria terlebih dahulu mulai dari faktor kriteria produk 

sampai dengan bukti fisik.  

4.3.1 Elemen Kriteria Produk (Product) 

 

Gambar 4. 7 

Prioritas Elemen Kriteria Produk terhadap Tujuan 

Berlibur ke Pulau Bali 

 

 

Hasil analisis prioritas elemen kriteria bauran pemasaran produk pada 

pariwisata Bali menunjukkan bahwa elemen expected product merupakan 

prioritas utama dibandingkan elemen kriteria bauran pemasaran produk lainnya 

dengan bobot 0,347. Dan untuk elemen kriteria bauran pemasaran augmented 

product mendapat prioritas kedua dengan bobot 0,344 yang kemudian diikuti 

oleh elemen kriteria bauran pemasaran core product sebagai prioritas terakhir 

dengan bobot sebesar 0,309. 
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Dalam ranah manajemen pemasaran yang dimaksud dengan produk itu 

sendiri adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah 

nilai kepada konsumen (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008).  Yang perlu 

diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik produk 

itu saja, tetapi juga membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut. 

Sebuah produk terdiri atas satu lingkaran inti yang memberikan core 

benefit serta empat lapisan berikutnya: core product, expected product, 

augmented product, dan potential product. Lapisan pertama bersifat generik, jika 

dikaitkan dengan jasa pariwisata maka produk ini untuk memenuhi kebutuhan 

dasar wisatawan seperti relaxation , leisure, heritage, adventure, dan culture 

knowledge serta experiences. Lapisan kedua (expected product) tidak hanya 

memenuhi kebutuhan (needs)  wisatawan,  melainkan  juga  keinginan  (wants)  

dan harapan (expectation) wisatawan. Dengan kata lain, yang dimaksud expected 

product adalah satu kesatuan atribut produk dan kondisi normal yang wisatawan 

harapkan dan setuju saat membeli suatu produk wisata, sebagai contoh wisatawan 

pada umumnya mengharapkan fitur tertentu di tempat penginapan atau tempat 

wisata yang terdapat dari bagian dari suatu paket wisata itu sendiri seperti tempat 

wisata yang nyaman dan bersih. Dan jika di penginapan yakni kamar yang bersih, 

sprei, handuk, perlengkapan lainnya seperti tempat gantungan dan ruangan 

privasi. 

Kemudian merambah ke lapisan berikutnya yakni argumented product 

dengan memberi nilai tambah sampai melampaui apa yang diharapkan oleh 

wisatawan. Pada intinya yang dimaksud dengan augmented product adalah 

produk yang melampaui harapan wisatawan untuk mendapatkan sesuatu yang 
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ekstra dan diinginkan. Sebagai contoh tingkat layanan yang disediakan oleh staf 

di biro perjalanan atau hotel yang mengatur pemesanan dan cara operator tur 

menangani keluhan wisatawan. Semua layanan inilah yang dimaksud sebagai 

"nilai tambah" dari suatu produk wisata. 

Dari keseluruhan elemen kriteria produk tersebut jika dikaitkan dengan 

hasil olahan data mengenai tingkat prioritas masing-masing, maka dapat dilihat 

bahwa kondisi pariwisata Pulau Bali, khususnya bila ditinjau dari segi produk 

wisata ditemukan bahwa terdapat kecenderungan bagi wisatawan asing lebih 

memprioritaskan elemen expected product dibandingkan dengan augmented 

product dan core product. Temunan ini mengindikasikan bahwa walaupun 

Pariwisata Bali memiliki core product yang sangat memukau sebagai destinasi 

wisata untuk dapat merasakan relaxation, leisure, heritage, adventure, dan 

mempelajari culture knowledge baru dengan keindahan alam serta ke-eksotisan 

daerahnya yang dapat menarik banyak wisatawan asing, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa para wisatawan juga tetap mengharapkan suatu kesatuan atribut 

produk wisata dalam kondisi normal (expected product) seperti layaknya suatu 

destinasi wisata yakni tempat wisata yang nyaman dan bersih. Begitu pula di 

tempat penginapan, memiliki kamar yang bersih, sprei, handuk, perlengkapan 

lainnya seperti tempat gantungan dan ruangan privasi 

Dan yang terakhir adalah core product. Core product sendiri justru 

menjadi prioritas terakhir bagi para wisatawan asing dari semua elemen kriteria 

produk wisata Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya core product 

dari pariwisata Pulau Bali sendiri tidak terlalu menjadi pertimbangan dalam 

kondisi pariwisata Bali. Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal 
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ini dapat terjadi, bukan karena minimnya kualitas dari core product pariwisata 

Pulau Bali sendiri, melainkan jika merujuk pada majalah travel internasional yang 

merilis sepuluh pulau terindah di Asia untuk tahun 2012, Pulau Bali justru 

menduduki peringkat pertama diantara pulau-pulau lainnya yang diikuti oleh 

Pulau Phuket di Thailand dan seterusnya sampai pada posisi terakhir yang 

ditempati oleh Pulau Mindanao di Filipina. Fenomena ini menunjukan bahwa 

sebenarnya sudah tidak terdapat keraguan akan kualitas dari core product Pulau 

Bali sendiri bagi para wisatawan asing sebagai destinasi wisata, melainkan 

terdapat beberapa hal lain dari elemen kriteria produk yang menjadi 

pertimbangan utama bagi mereka yakni elemen expected product  sebagaimana 

yang telah dikemukanan di atas.  

 

4.3.2 Elemen Kriteria Harga (Price) 

 

Gambar 4. 8 

Prioritas Elemen Kriteria Price terhadap Tujuan 

Berlibur ke Pulau Bali 

 

 

Hasil analisis prioritas elemen kriteria bauran pemasaran price pada 

pariwisata Bali menunjukkan bahwa elemen affordable pricing merupakan 

prioritas utama dibandingkan elemen kriteria bauran pemasaran lainnya dengan 
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bobot sebesar 0,535. Dan untuk elemen kriteria bauran pemasaran compatible 

pricing mendapat prioritas kedua dengan bobot 0,465. 

Harga dalam kasus jasa khususnya pariwisata memang lebih rumit 

dibandingkan  dalam kasus produk. Harga itu sendiri adalah sejumlah uang yang 

dibebankan untuk produk atau jasa, atau jumlah nilai yang ditukarkan konsumen 

untuk memiliki manfaat atau menggunakan produk atau jasa (Kotler dan 

Armstrong, 2012). Pelanggan dalam hal ini para wisatawan dapat memilih harga 

dalam industri pariwisata, memiliki pangsa tertentu yang mutlak mengenai 

pentingnya kebutuhan untuk mendefinisikan semua harga, nilai untuk uang, 

sehingga wisatawan dapat lebih bepartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Jadi, 

harga adalah kunci untuk strategi pemasaran dan bertindak tidak hanya sebagai 

senjata untuk melawan pesaing melainkan juga menjamin kelangsungan hidup 

wisata itu sendiri. 

Stanton  (2004), juga mendefiniskan  harga  sebagai  sejumlah  uang 

(kemungkinan ditambah barang) yang ditentukan untuk memperoleh beberapa 

kombinasi sebuah produk dan pelanggan yang menyertai. Dan berikut adalah 

Indikator harga menurut Stanton (2004) adalah keterjangkauan harga  

(Affordable Pricing), kesesuaian harga dengan kualitas (Compatible Pricing) 

dan yang terakhir perbandingan dengan merek lain. 

Dalam hal harga pariwisata Bali sendiri wisatawan asing menempatkan 

elemen affordable pricing sebagai prioritas utama dibandingkan elemen 

compatible pricing. Temuan ini menunjukan bahwa wisatawan asing lebih 

cenderung menginginkan harga pariwisata yang relatif murah dan terjangkau 

dibandingkan  harus menerima harga yang relatif lebih mahal walaupun sesuai 
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dengan kualitas, fasilitas, dan manfaat yang mereka terima selama melakukan 

kegiatan wisata di Pulau Bali.   

Hal yang perlu diperhatikan dari fenomena di atas adalah mengenai 

diperlukannya penetapan harga yang tepat oleh para penyedia jasa wisata, baik 

berdasarkan segmentasi pengunjung maupun berdasarkan kesesuaian harga 

dengan mutu produk agar dapat tercapai tujuan untuk meningkatkan jumlah 

wisatawan. Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa  para penyedia jasa 

wisata di Pulau Bali diharapkan agar lebih fokus dalam hal pengelolaan wisata 

yang efisien sehingga dapat tercipta harga wisata yang kompetitif dan relatif 

murah serta dapat terus meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Pulau Bali.     

4.3.3 Elemen Kriteria Tempat (Place) 

 

Gambar 4. 9 

Prioritas Elemen Kriteria Tempat terhadap Tujuan 

Berlibur ke Pulau Bali 

 

 
 

Hasil analisis prioritas elemen kriteria bauran pemasaran place pada 

pariwisata Bali menunjukkan bahwa elemen pendistribusian direct merupakan 

prioritas utama dibandingkan elemen lainnya dengan bobot 0.630. Dan untuk 

elemen kriteria bauran pemasaran pendistribusian indirect  mendapat prioritas 

kedua dengan bobot 0,370. 
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Untuk memahami pemasaran pariwisata tentunya diperlukan pengetahuan 

mendalam mengenai karakteristik pendistribusian produk wisata itu sendiri. 

Produk wisata yang kaya akan nuansa jasa memiliki karakteristik yaitu dengan 

tidak adanya distribusi fisik dalam usahanya. Para penyedia produk wisata dapat 

menyediakan produknya langsung kepada wisatawan (direct distribution) atau 

melalui jasa perantara perdagangan produk wisata (travel trade)  baik secara 

online maupun offline. 

Pendistribusian produk wisata secara langsung dapat terjadi jika 

wisatawan melakukan reservasi dan pembelian produk langsung kepada penyedia 

jasa, misalnya hotel atau maskapai penerbangan. Penyedia jasa wisata juga dapat 

menempatkan produknya melalui perantara (indirect distribution) yaitu biro 

perjalanan atau wholesaler. 

Hal ini menjadikan sistem kegiatan pendistribusian dalam industri jasa 

pariwisata menjadi kompleks sekaligus unik dan menarik. Unik dikarenakan 

terdapat pengaruh yang cukup kuat dari perantara penjualan produk dan internet 

dalam memengaruhi keputusan wisatawan untuk memutuskan berlibur ke suatu 

tujuan wisata. Dikatakan kompleks karena keragaman usaha pariwisata dan 

pengelola daya tarik wisata serta interaksi diantara mereka dalam distribusi 

produk pariwisata. 

Memasuki era globalisasi dan moderenisasi dewasa ini, pendistribusian 

produk pariwisata pun tidak kalah ketinggalan dari industri-industri lainnya, 

terlebih justru semakin ramai diwarnai dengan menguatnya distribusi produk 

secara online. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi para perantara yang masih 
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menjalankan bisnis ini secara konvensional untuk menciptakan nilai tambah baru 

dengan mengubah model bisnis dan proposisi nilainya. 

Melihat pada kondisi pariwisata Pulau Bali sendiri yang erat dengan 

perkembangan dunia internasional, tentu saja sudah tidak terelakan lagi bahwa 

telah banyak usaha (indirect distribution) biro wisata di Pulau Bali yang saling 

berkompetisi menarik wisatawan asing untuk berlibur. Adapun diantara mereka 

yang tetap giat mempromosikan produk wisatanya dengan tidak melalui perantara 

atau dengan kata lain secara langsung mereka menjualnya secara langsung. Dari 

semua produk wisata yang disalurkan baik secara langsung (direct distribution) 

maupun tidak langsung (indirect distribution) kepada wisatawan asing, terdapat 

kecenderungan bahwa wisatawan asing memprioritaskan untuk lebih memilih 

direct distribution dalam melakukan pembelian produk wisata di Palau Bali 

dibandingkan melalui pihak perantara yakni biro perjalanan.  

Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak dari wisatawan 

asing yang enggan berlibur ke Pulau Bali melalui biro perjalanan, mereka lebih 

cenderung untuk melakukan pembelian langsung dari mulai pembelian tiket 

pesawat pulang pergi, melakukan kegiatan wisata di Bali sampai dengan 

pemesanan hotel.  
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4.3.4 Elemen Kriteria Promosi (Promotion) 

 

Gambar 4. 10 

Prioritas Elemen Kriteria Promosi terhadap Tujuan 

Berlibur ke Pulau Bali 

 

 

Hasil analisis prioritas elemen kriteria bauran pemasaran promotion pada 

pariwisata Bali menunjukkan bahwa elemen advertisement merupakan prioritas 

utama dibandingkan elemen lainnya dengan bobot 0.355. Dan untuk elemen 

kriteria bauran pemasaran instruction material  mendapat prioritas kedua dengan 

bobot 0,321. Posisi terakhir ditempati oleh elemen public relation dengan bobot 

sebesar  0,324. 

Suatu produk pariwisata yang memiliki kualitas tinggi dan harga yang 

murah, namun apabila tidak dikenal oleh pasar maka segala kelebihan atribut 

yang dimiliki produk tersebut menjadi sia-sia. Usaha untuk mengenalkan produk 

pariwisata kepada khalayak yaitu dengan melakukan strategi promosi. Promosi 

merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting 

dalam memasarkan produk pariwisata. Konsep yang dipakai untuk mengenalkan 

produk yaitu bauran promosi. Bauran promosi merupakan suatu kegiatan yang 

sangat penting untuk dilaksanakan dalam memasarkan produk. Melalui kegiatan 

bauran promosi ini, para penyedia produk pariwisata berusaha untuk 

memberitahukan kepada wisatawan mengenai suatu produk dan mendorong 
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untuk membeli produk tersebut. Banyak cara yang dilakukan untuk 

mempromosikan produknya, antara lain adalah Advertisement, Instruction 

material¸dan Public relations. 

Advertising atau periklanan merupakan salah satu bentuk komunikasi 

impersonal dalam ranah promosi yang digunakan oleh perusahaan barang atau 

jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran adalah untuk membangun kesadaran 

terhadap keberadaan produk atau jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan 

konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk konsumen untuk membeli 

atau menggunakan jasa tersebut, dan membedakan diri perusahaan satu dengan 

perusahaan lain yang mendukung positioning jasa (Lupiyoadi dan Hamdani, 

2008). Terdapat beberapa macam media  periklanan seperti broadcast, print, 

internet, outdoor, direct mail. Salah satu bentuk kegiatan promosi lainnya adalah 

Instruction material seperti website, manual, brochures, dan lainnya.   Untuk 

Public relations sendiri terdiri seperti press releases/kits, special events, trade 

shows, exhibitions, press conferences, sponsorship, media initiated coverage. 

Semua bagian dari promosi tersebut tentunya terkait dengan pariwisata Pulau 

Bali. 

Data di atas menunjukan bahwa dari semua elemen faktor bauran 

pemasaran promosi, yang paling dominan atau dipertimbangkan oleh para 

wisatawan asing dalam mengenai promosi pariwisata Pulau Bali bersumber dari 

elemen Advertisement yaitu broadcast, iklan dalam bentuk print seperti majalah, 

koran atau sumber-sumber iklan lainnya dalam bentuk cetak maupun elektronik 

mengenai pariwisata Pulau Bali. Sementara untuk Instruction material¸dan Public 
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relations kurang menjadi faktor yang memengaruhi mereka untuk mengetahui 

keberadaan atau promosi tentang pariwisata Pulau Bali. 

 

4.3.5 Elemen Kriteria Proses (Process) 

 

Gambar 4. 11 

Prioritas Elemen Kriteria Proses terhadap Tujuan 

Berlibur ke Pulau Bali 

 

 

Hasil analisis prioritas elemen kriteria bauran pemasaran proses pada 

pariwisata Bali menunjukkan bahwa elemen customized merupakan prioritas 

utama dibandingkan elemen lainnya dengan bobot 0.667. Dan untuk elemen 

kriteria bauran pemasaran standardized  mendapat prioritas kedua dengan bobot 

0,333. 

Proses dalam kegiatan bisnis jasa didefiniskan sebagai prosedur-prosedur 

aktual, mekanisme-mekanisme, dan aliran aktivitas melalui sesuatu dimana jasa 

disampaikan, penyampaian jasa dan sistem operasi  (Zeithaml, et al., 2009). 

Sarker, et al. (2012) juga menjelaskan bahwa proses merupakan sebuah 

cara dimana beberapa tindakan atau langkah yang berada di dalamnya diambil. 

Pemasaran pariwisata harus memperhatikan semua prosedur-prosedur, jadwal-

jadwal, mekanisme-mekanisme dan rutinitas aktivitas ketika kegiatan pariwisata 

berlangsung. Bentuk proses ini diikuti dengan sebuah bagian dari sistem 
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penyaluran jasa dan sering kali para pelanggan tidak membedakan antara proses 

dan produk. Sebagai contoh apabila seorang wisatawan dibiarkan menunggu 

terlalu lama untuk mendapatkan informasi pariwisata dari kantor pariwisata, sang 

turis akan cenderung tetap tidak puas bahkan walaupun ia mendapatkan semua 

informasi yang diperlukan pada akhir keterlambatan.  

Menurut Kannan, dalam Srinivasan (2009) proses pariwisata meliputi: 

a. Perencanaan perjalanan dan antisipasi; 

b. Perjalanan ke situs / daerah; 

c. Ingatan, paket perencanaan perjalanan; 

d. Paket perencanaan perjalanan. 

Dari serangkaian kegiatan pariwisata yang dilakukan wisatawan dari awal 

sampai dengan mereka kembali itulah yang disebut proses pariwisata. Zeithaml 

(2009) mengelompokkan proses menjadi beberapa kategori yang salah satunya 

adalah berdasarkan flow of activities. Kategori flow activities adalah suatu 

karakteristik proses dimana alur proses dari jasa tersebut sudah terstandarisasi 

atau dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan wisatawan.  

Dari hasil temuan di atas menunjukan bahwa banyak dari wisatawan asing 

yang lebih memprioritaskan proses yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan masing-masing dari mereka, dari mulai penerbangan keberangkatan, 

kegiatan selama di hotel, dan kegiatan wisata lainnya  dibandingkan dengan 

proses yang telah terstandarisasi. Temuan ini menyatakan benar adanya bahwa 

berdasarkan teori Sarker, et al. (2012) mengenai proses pariwisata, terdapat 

kecenderungan bahwa wisatawan asing akan merasa tidak puas apabila layanan 

jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau dalam kata lain 
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proses layanan jasa yang tidak dapat dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan para 

wisatawan. 

 

4.3.6 Elemen Kriteria Sumber Daya Manusia (People) 

 

Gambar 4. 12 

Prioritas Elemen Kriteria People Terhadap Tujuan 

Berlibur ke Pulau Bali 

 

Hasil analisis prioritas elemen kriteria bauran pemasaran sumber daya 

manusia (people) pada pariwisata Bali menunjukkan bahwa elemen modifier 

merupakan prioritas utama dibandingkan elemen lainnya  dengan bobot 0.518. 

Dan untuk elemen kriteria bauran pemasaran contractors mendapat prioritas 

kedua dengan bobot 0,482. 

Menurut (Zeithaml, 2009) yang dimaksud dengan sumber daya manusia 

(people) adalah semua faktor manusia yang memainkan sebuah bagian dalam 

penyaluran jasa terhadap pengaruh persepsi konsumen yaitu, perusahaan 

personal, pelanggan, dan pelanggan dalam lingkungan jasa. Sumber daya 

manusia adalah salah satu dari elemen bauran pemasaran. Masyarakat di sini 

didefiniskan sebagai jasa. Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa maka, 

orang atau sumber daya manusia berfungsi sebagai penyedia jasa sangat 

memengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Keputusan dalam sumber daya 
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manusia ini berarti berhubungan dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan 

manajemen sumber daya manusia. Untuk mencapai kualitas terbaik maka 

pegawai harus dilatih untuk menyadari pentingnya pekerjaan mereka, khususnya 

dalam industri jasa yakni pariwisata yaitu memberikan konsumen atau wisatawan 

kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. 

 Pentingnya sumber daya manusia dalam pemasaran jasa pariwisata 

berkaitan erat dengan pemasaran internal. Pemasaran internal (Lupiyoadi dan 

Hamdani,2008) adalah interaksi atau hubungan antara setiap karyawan dan 

departemen dalam suatu perusahaan yang dalam hal ini dapat diposisikan sebagai 

konsumen internal dan pemasok internal. Tujuan dari adanya hubungan tersebut 

adalah untuk mendorong kinerja sumber daya manusia untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen.  

Produk wisata merupakan merupakan produk yang memiliki banyak 

komponen jasa dan pelayanan. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia 

dalam industri pariwisata menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan prima 

atau tidaknya suatau layanan pariwisata yang dimiliki. Terdapat beberapa kriteria 

aspek “sumber daya manusia” yang memengaruhi konsumen atau wisatwan 

sebagai berikut  (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008) yakni Contractors dan Modifier. 

Yang dimaksud dengan adalah Contractor dalam hal ini adalah orang yang 

berinteraksi langsung dengan wisatawan dalam frekuensi yang cukup sering dan 

sangat memengaruhi konsumen untuk membeli seperti  tour guide dan waitresses. 

Sedangkan Modifier  adalah orang yang tidak secara langsung memengaruhi 

konsumen tetapi cukup sering berhubungan dengan konsumen, contoh : 

receptionist, security, cleaning staff.  
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Untuk industri pariwisata Bali sendiri yang masyarakat atau sumber daya 

manusianya dikenal dengan keramahan serta kesederhaannya tentunya telah 

menjadi keuungulan tersendiri dalam menunjang peningkatan para wisatawan 

asing untuk berlibur ke Pulau Bali. Hal ini diperkuat dengan penilaian yang 

diberikan oleh majalah travel internasional bahwa faktor friendliness menduduki 

posisi teratas diantara faktor-faktor lainnya yang dimiliki Pariwisata Bali. Hasil 

penilaian dari elemen bauran pemasaran people di atas, menunjukan bahwa 

elemen modifier yang tipe pekerjaannya seperti receptionist, security, cleaning 

staff memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan  contractor seperti tour 

guide dan waitresses. Hal ini menunjukan bahwa para wisatawan asing lebih 

cenderung menilai bahwa sumber daya manusia modifier lah yang harus lebih 

prima dalam melakukan tugasnya yakni melayani kebutuhan para wisatawan 

dalam beriwsata. 

Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan fenomena ini terjadi, 

pertama karena jenis pekerjaan dari elemen modifier itu sendiri yang merupakan 

sumber daya manusia yang tidak selalu bertemu setiap saat dengan para 

wisatawan, sehingga setiap informasi dan layanan yang diberikan seharusnya 

benar-benar informatif dan prima. Sedangkan untuk sumber daya manusia 

contractor yang bila dari jenis pekerjaannya hampir setiap saat bertemu dengan 

para wisatawan sehingga apabila para wisatawan memiliki hal yang ingin 

ditanyakan dapat dengan mudah ditanyakan. Inilah penyebab yang menjadikan 

mengapa elemen modifier lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan 

contractor bagi pariwisata Bali. 
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4.3.7 Elemen Kriteria Bukti Fisik (Physical Evidence) 

 

Gambar 4. 13 

Prioritas Elemen Kriteria Bukti Fisik Terhadap Tujuan 

Berlibur ke Pulau Bali 

 

Hasil analisis prioritas elemen kriteria bauran pemasaran Bukti Fisik 

(physical evidence) pada pariwisata Bali menunjukkan bahwa elemen essential 

evidence merupakan prioritas utama dibandingkan elemen lainnya  dengan bobot 

0.570. Dan untuk elemen kriteria bauran pemasaran peripheral evidence 

mendapat prioritas kedua dengan bobot 0,430. 

Dalam dunia pariwisata bukti fisik dapat dengan mudah diasosiasikan 

dengan produk oleh para wisatawan Sarker et al., (2012). Seperti yang kita tahu 

bahwa produk pariwisata merupakan produk yang tidak nyata, tempat, dekorasi, 

masyarakat, dan lain-lain di dalam kantor pariwisata yang mungkin terkait 

dengan pengalaman di toko. Sebagai contoh misalnya beberapa wisatawan 

mengunjungi tempat-tempat bersejarah untuk pertama kali, mereka tentunya 

bukan hanya membawa pulang kenangan dan momen-momen serta pemandangan 

indah, namun juga membawa banyak ingatan mengenai fasilitas, sarana dan 

prasarana seperti transportasi, toko-toko disekitarnya, perilaku masyarakatnya, 

dan lain-lain sebagai salah satu keseluruhan pengalaman. Menurut (Zeithaml, et 

al., 2009) yang dimaksud dengan bukti fisik adalah lingkungan dimana suatu jasa 

disampaikan dan dimana perusahaan dan pelanggan berinteraksi, dan beberapa 
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komponen tangible yang memfasilitasi kinerja komunikasi jasa tersebut. Dalam 

hal ini berarti lingkungan dimana para wisatawan dan sumber daya manusia dan 

masyarakat berinteraksi serta beberapa komponen fisik lainnya yang 

memfasilitasi kinerja interaksi tersebut. 

Bukti fisik dibagi menjadi dua tipe yakni essential evidence dan 

peripheral evidence. Yang dimaksud dengan essential evidence seperti desain 

bangunan, arsitektur, lahan parkir, lingkungan sekitar, landscape, desain interior, 

perlengkapan dan  fasilitas (toilet, telepon umum, dll.), dekorasi, layout, dan 

atmosfir wisata. Sedangkan yang dimaksud dengan peripheral evidence seperti 

seragam staff, brosur, alat tulis menulis, logo perusahaan, tiket, dan kartu nama 

para penyedia wisata di Bali. Merujuk pada data di atas, dapat dikatakan bahwa 

para wistawan asing lebih memprioritaskan elemen essential evidence 

dibandingkan dengan peripheral evidence. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 

waktu yang dihabiskan para wisatawan untuk melakukan aktivitas wisata luar 

ruangan di Bali, maka selayaknya wajar apabila para wisatwan lebih 

memprioritaskan elemen essential evidence dibandingkan dengan peripheral 

evidence yang notabene hanya menjadi pelengkap dalam bukti fisik pariwisata. 

Fenomena ini diperkuat juga oleh keunggulan Pariwisata Bali yang kaya akan 

desain bangunan, arsitektur, lingkungan sekitar, landscape, dan desain interior 

nya sehingga menyebabkan tingginya prioritas turis akan elemen essential 

eveidence dibandingan dengan peripheral evidence  
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4.3.8 Faktor Kriteria Bauran Pemasaran Keseluruhan (Marketing Mix) 

 

Gambar 4. 14 

Prioritas Faktor Kriteria Bauran Pemasaran Keseluruhan terhadap Tujuan 

Berlibur ke Pulau Bali 

 

 

Berdasarkan pengolahan AHP, diketahui bahwa faktor kriteria yang 

memiliki nilai paling tinggi adalah faktor harga dengan nilai 0,200. Hal ini 

menunjukan bahwa faktor harga lah yang menjadi bahan pertimbangan utama 

bagi para wisatawan asing dalam melakakukan kegiatan wisata di Pulau Bali. 

Harga dinilai merupakan unsur bauran pemasaran yang dapat menghasilkan 

keuntungan melalui pendapatan yang diperoleh dari penetapan harga. Penetapan 

harga yang tepat, baik berdasarkan tingkat persaingan maupun berdasarkan 

kesesuaian harga dengan mutu produk diperlukan agar dapat tercapai tujuan 

untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing.  

Posisi kedua diduduki oleh faktor kriteria produk setelah faktor kriteria 

harga dengan bobot sebesar 0,160. Sebagai sebuah pulau dengan predikat Pulau 

Terindah di Asia untuk destinasi pariwisata menurut majalah travel internasional 

2012, tentunya tidak ada keraguan lagi akan produk wisata yang ditawarkan 

sehingga dapat menarik begitu banyaknya wisatawan asing untuk berlibur ke 

Pulau Bali. Diharapkan dengan semakin giatnya pihak-pihak terkait untuk terus 
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berinovasi  dan mengembangkan produk-produk wisata yang ditawarkan akan 

menarik semakin banyaknya wisatawan asing untuk berlibur ke Pulau Bali. 

Faktor kriteria promosi menempati prioritas ketiga dari prioritas bauran 

pemasaran terhadap tujuan berlibur ke Pulau Bali dengan bobot 0,159. Para 

wisatawan asing menilai bahwa promosi memegang peranan cukup penting yang 

menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk berlibur ke Pulau Bali.  

Prioritas keempat bauran pemasaran dengan terhadap tujuan berlibur ke 

Pulau Bali adalah orang atau sumber daya manusia dengan bobot 0,134.  Faktor 

sumber daya manusia merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam bauran 

pemasaran, sebagai usaha yang menawarkan jasa, sumber daya manusia 

merupakan faktor yang menentukan kualitas dari pelayanan yang ditawarkan oleh 

tempat wisata. Oleh karena itu Pulau Bali juga perlu memerhatikan strategi orang 

dalam strategi pemasarannya guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

asing. 

Faktor kriteria physical evidence mendapat prioritas kelima terhadap 

tujuan berlibur ke Pulau Bali dengan bobot 0,123. Bukti fisik merupakan fasilitas 

yang mendukung keberadaan sebuah destinasi wisata. Semakin lengkap fasilitas 

suatu destinasi wisata, maka akan memberikan kepuasan kepada pengunjung 

terhadap fasilitas yang tersedia sehingga diharapkan akan melakukan kunjungan 

kembali serta memberikan informasi yang baik kepada kerabat, teman maupun 

masyarakat lainnya tentang keunggulan pariwisata Pulau Bali.  

Posisi keenam diduduki oleh faktor kriteria proses terhadap tujuan 

berlibur ke Pulau Bali  dengan bobot 0,116 . Proses merupakan faktor yang harus 
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perlu diperhatikan agar pengunjung merasa puas terhadap proses pelayanan yang 

diberikan. Keberhasilan suatu proses juga akan mempengaruhi tercapainya tujuan 

perusahaan atau dalam hal ini adalah para penyedia wisata yakni peningkatan 

jumlah kunjungan wisatawan asing. 

Faktor kriteria yang yang paling rendah adalah faktor kriteria tempat atau 

aliran distribusi (channel) dengan nilai 0,107. Melihat pada kondisi pariwisata 

Pulau Bali sendiri yang erat dengan perkembangan dunia internasional, tentu saja 

sudah tidak terelakan lagi bahwa telah banyak usaha (indirect distribution) biro 

wisata di Pulau Bali yang saling berkompetisi menarik wisatawan asing untuk 

berlibur. Adapun diantara mereka yang tetap giat mempromosikan produk 

wisatanya dengan tidak melalui perantara atau dengan kata lain mereka 

menjualnya secara langsung. Dari semua produk wisata yang disalurkan baik 

secara langsung (direct distribution) maupun tidak langsung (indirect 

distribution) kepada wisatawan asing, dan semakin majunya teknologi dan 

informasi, diharapkan hal ini dapat mempermudah para penyedia wisata untuk 

dapat terus mengembangkan saluran distribusi produk yang dimilikinya guna 

terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing yang berlibur ke Pulau 

Bali. 

Dari penjabaran angka di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

murah atau mahal nya harga suatu pariwisata untuk dapat dinikmati merupakan 

faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi para wisatawan asing dalam 

menentukan kunjungan wisata ke Pulau Bali. Dengan kata lain, Harga pariwisata 

di Pulau Bali masih masuk dalam kategori kompetitif atau murah untuk dapat 

dinikmati sehingga mereka tertarik untuk berlibur.  
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Untuk menjaga atau bahkan meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan 

asing di Pulau Bali tentunya diperlukan kerja sama yang memadai dari seluruh 

pihak terkait agar tingkat persaingan harga pariwisata Bali tetap sehat dan berada 

dalam tingkat wajar. Diperlukan pengawasan yang menyeluruh pula agar 

persaingan sehat dapat terus terjalin.    

Untuk faktor tempat (channel) yang dalam hal ini merupakan saluran 

distribusi dimana produk pariwisata disalurkan yang terjadi adalah sebaliknya, 

hasil kalkulasi data di atas menunjukan bahwa faktor saluran distribusi memiliki 

nilai terendah yakni sebesar 0,107. Hal ini menunjukan bahwa faktor saluran 

distribusi menjadi faktor yang paling tidak dominan diantara faktor lainnya 

sebagai pertimbangan para wisatwan asing dalam melakukan pengambilan 

keputusan untuk berlibur ke Pulau Bali.  
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4.3.9 Elemen Kriteria Bauran Pemasaran Keseluruhan (Marketing Mix) 

 

Gambar 4. 15 

Prioritas Seluruh Faktor Elemen Kriteria terhadap Tujuan 

Berlibur ke Pulau Bali 

 

Berdasarkan pengolahan faktor elemen kriteria secara keseluruhan 

terhadap tujuan berlibur ke Pulau Bali  diketahui bahwa faktor elemen kriteria 

yang memiliki nilai paling tinggi adalah elemen kriteria Affordable pricing 

dengan nilai 0,095 lalu diikuti oleh faktor-faktor lainnya dari yang paling tinggi 

nilainya sampai dengan yang paling rendah yakni faktor kriteria aliran distribusi 

(channel) dengan nilai 0,083. Selain itu, nilai inkonsistensinya juga menunjukkan 

angka 0,00 yang berarti jawaban responden dikatakan konsisten karena nilai 

tersebut kurang dari 0,10. Dan yang terakhir ditempati oleh elemen kriteria 

standardized dengan bobot 0,028. Dari penjabaran angka di atas maka dapat 

dilihat bahwa faktor murah atau mahal nya harga suatu pariwisata untuk dapat 

dinikmati merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi para 
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wisatawan asing dalam menentukan kunjungan wisata ke Pulau Bali. Dengan 

kata lain, harga pariwisata di Pulau Bali masih masuk dalam kategori kompetitif 

atau murah untuk dapat dinikmati sehingga para wisatawan tertarik untuk 

berlibur.  

Setelah semua unsur diolah dan dianalisis, mulai dari faktor kriteria, 

faktor elemen kriteria dan faktor elemen kriteria secara keseluruhan, dapat dilihat 

bahwa terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing hasil olahan data. Hasil 

olahan faktor kriteria terhadap tujuan berlibur ke Pulau Bali (Gambar 4.14) 

menunjukan bahwa faktor kriteria hargalah yang paling diprioritaskan oleh para 

wisatawan asing, yang mana masih sejalan dengan hasil olahan faktor elemen 

kriteria secara keseluruhan dimana affordable pricing menjadi faktor elemen 

kriteria paling dominan diantara faktor-faktor elemen kriteria lainnya.  Sedangkan 

untuk faktor kriteria channel sendiri, yang menduduki posisi prioritas terakhir 

pada hasil olahan faktor kriteria terhadap tujuan berlibur ke Pulau Bali (Gambar 

4.14) memiliki elemen faktor kriteria yang bukan posisi paling akhir pada hasil 

olahan faktor elemen kriteria terhadap tujuan berlibur ke Pulau Bali (Gambar 

4.15). 

Fenomena di atas menunjukan bahwa ternyata ada beberapa perubahan 

kecenderungan bagi para wisatawan asing dalam hal memprioritaskan faktor 

elemen kriteria bauran pemasaran baik secara simultan maupun per kriteria. 

Walaupun demikian, secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dari 

masing-masing hasil perhitungan.   
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Setelah semuanya diolah dan dianalisis menggunakan aplikasi Expert 

Choice 11 maka dapat dilihat hirarki yang baru dengan bobot hasil olahan 

tersebut seperti berikut : 

Gambar 4. 16 

Hirarki Bauran Pemasaran Pariwisata Dengan Hasil Bobot 

 

Sumber : Analisis Penulis 
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4.4 Implikasi Manajerial 

Dari penelitian ini dapat diperoleh beberapa masukan bagi para penyedia wisata 

berdasarkan temuan penelitian. Hasil dari temuan penelitian ini dapat merekomendasikan 

beberapa implikasi kebijakan sesuai dengan prioritas yang dapat diberikan  sebagai 

masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Berikut ini diuraikan beberapa saran dan 

masukan yang bersifat strategis. 

 

4.4.1 Bauran Pemasaran Produk 

 

Tabel 4. 1 

Bauran Pemasaran Produk 

Bauran 

Pemasaran 
Faktor Elemen Kriteria Prioritas 

Produk 

(Product) 

Expected Product 1 

Augmented Product 2 

Core Product 3 

 

Prioritas utama yang paling penting dilakukan adalah implikasi manajerial 

berhubungan dengan produk wisata (product) Pulau Bali adalah expected 

product, yakni mengutamakan kesatuan atribut produk wisata dalam kondisi 

normal seperti layaknya suatu destinasi wisata pada umumnya. Para pihak terkait 

diharapkan lebih fokus pada tingkat kebersihan dan pengelolaan tempat wisata 

agar lebih nyaman bagi para wisatawan. Tidak hanya di tempat wisata saja, 

melainkan tempat penginapan diharapkan memiliki kamar yang bersih, sprei, 

handuk, perlengkapan lainnya seperti tempat gantungan dan ruangan privasi. 
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Kemudian berlajut ke prioritas kedua yakni argumented product, para 

penyedia wisata diharapkan dapat memberikan nilai tambah lebih sampai 

melampaui apa yang diharapkan oleh wisatawan. Para penyedia wisata 

diharapkan meningkatkan mutu pelayanan yang disediakan, dari staf biro 

perjalanan atau hotel yang mengatur pemesanan dan cara operator tour 

menangani keluhan wisatawan sampai dengan berakhirnya kegiatan wisata 

mereka. 

Dan prioritas yang terakhir adalah core product. Core product sendiri 

justru menjadi prioritas terakhir bagi para wisatawan asing dari semua elemen 

kriteria produk wisata. Seperti yang telah dijelaskan pada analisis core product 

sebelumnya bahwa Pulau Bali menjadi Pulau terindah di Asia menurut Majalah 

Internasional pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya 

kualitas dari core product pariwisata Pulau Bali sudah masuk dalam kategori 

sangat baik, namun para penyedia wisata tetap harus terus konsisten dalam 

menjaga kualitas dari core product Pulau Bali itu sendiri. Hal ini tentunya dapat 

terlaksana dengan baik bila upaya ini dilakukan melalui kordinasi dengan seluruh 

pihak terkait untuk secara bersama-sama menjaga dan mengelola 

keberlangsungan pariwisata Pulau Bali agar prestasi ini dapat terus dipertahankan 

dan bahkan ditingkatkan setiap tahunnya. 
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4.4.2 Bauran Pemasaran Harga 

 

Tabel 4. 2 

Bauran Pemasaran Harga 

 

Bauran 

Pemasaran 
Faktor Elemen Kriteria Prioritas 

Harga 

(Price) 

Affordable pricing 1 

Compatible pricing 2 

 

Dari hasil faktor elemen kriteria harga (price), hal yang paling penting 

dilakukan adalah  implikasi manajerial berhubungan dengan affordable pricing. 

Hal ini mengindikasikan bahwa  para penyedia wisata diharapkan fokus pada 

penetapan harga yang tepat baik berdasarkan segmentasi pengunjung maupun 

berdasarkan kesesuaian harga dengan mutu produk diperlukan agar dapat 

tercapai tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan hal membuat strategi pengelolaan wisata yang efisien sehingga dapat 

terciptanya harga wisata yang kompetitif dan relatif murah serta dapat terus 

meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Pulau Bali. Untuk pihak 

pemerintah dan pembuat kebijakan lainnya dapat pula melakukan pengadaan 

pelatihan mengenai hal tersebut untuk para penyedia wisata guna mencapai 

tujuan yang diharapkan.  
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4.4.3 Bauran Pemasaran Tempat 

 

Tabel 4. 3 

Bauran Pemasaran Tempat 

 

Bauran 

Pemasaran 
Faktor Elemen Kriteria Prioritas 

Tempat 

(Channel) 

Direct Distribution  1 

Indirect Distribution 2 

 

Prioritas utama yang paling penting dilakukan adalah implikasi manajerial 

berhubungan dengan tempat (channel) wisata Pulau Bali adalah indirect 

distribution, perlu kecermatan dalam melihat fenomena ini. Lebih tingginya 

prioritas wisatawan dalam memilih direct distribution untuk berlibur ke Pulau 

Bali daripada indirect distribution. Ini berarti bahwa banyak dari wisatawan asing 

yang enggan berlibur ke Pulau Bali melalui biro perjalanan, mereka lebih 

cenderung untuk melakukan pembelian langsung mulai dari pembelian tiket 

pesawat pulang pergi, melakukan kegiatan wisata di Bali sampai dengan 

pemesanan hotel. Hal ini menunjukan bahwa  para penyedia wisata, dalam hal ini 

biro wisata harus lebih fokus pada kualitas pelayanan yang diberikan, baik dari 

segi kelengkapan jasa yang dimiliki dan tingkat kepercayaan yang diberikan 

kepada para wisatawan. Dengan semakin variatifnya jasa serta semakin 

tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan 

kunjungan wisatawan melalui biro wisata yang mana akan dapat memberikan 

keuntungan kepada indsutri tersebut.   
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4.4.4 Bauran Pemasaran Promosi 

 

Tabel 4. 4 

Bauran Pemasaran Promosi 

 

P

r 

 

Pioritas utama yang paling penting dilakukan adalah implikasi manajerial 

berhubungan dengan prmosi (promotion) wisata Pulau Bali adalah  public 

relation, yakni dengan menaruh fokus lebih pada public relation yang dilakukan 

oleh para pihak terkait akan pariwisata Pulau Bali. 

Dengan lebih menggiatkan promosi khususnya pada aspek Advertisement 

diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Upaya ini dapat 

dilakukan dengan peningkatan kualitas broadcast, iklan dalam bentuk print 

seperti majalah, koran atau sumber-sumber iklan lainnya dalam bentuk cetak 

maupun elektronik mengenai pariwisata Pulau Bali serta mengundang beberapa 

media (media initiated coverage) internasional yang dapat menjangkau isi pesan 

secara luas dan sesuai dengan target pasar. 

Pada intinya semua kegiatan public relation yang dilakukan dalam 

penyebaran informasi diharapkan dapat menjelaskan keunggulan objek wisata 

yang ditawarkan, baik kepada wistawan yang memiliki kesadaran rendah dalam 

berwisata, maupun kepada mereka yang membutuhkan informasi pariwisata.  

Bauran 

Pemasaran 
Faktor Elemen Kriteria Prioritas 

Promosi 

(Promotion) 

Advertisement 1 

Instruction material   2 

Public relation 3 
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Berlanjut kepada prioritas kedua yakni instructional material, para 

penyedia wisata diharapkan dapat lebih giat dalam melakukan kegiatan promosi 

melalui website, penyebaran manual, brochures, dan printed media maupun 

digital lainnya. Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut secara meyeluruh 

diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Pulau Bali tiap 

tahunnya.    

 

4.4.5 Bauran Pemasaran Proses 

 

Tabel 4. 5 

Bauran Pemasaran Proses 

Bauran 

Pemasaran 
Faktor Elemen Kriteria Prioritas 

Proses 

(Process) 

Customized 1 

Standardized  2 

 

Prioritas utama yang paling penting dilakukan adalah implikasi manajerial 

berhubungan dengan bauran pemasaran proses (process) wisata Pulau Bali adalah 

Standardized. Para penyedia jasa wisata di Pulau Bali, baik jasa penerbangan 

sampai dengan jasa penginapan diharapkan dapat melakukan pengembangan 

layanan-layanan jasa yang mereka berikan. Proses layanan jasa yang telah 

terstandarisasi dilihat cenderung lebih rendah sebagai prioritas para wisatawan 

asing untuk berlibur ke Pulau Bali. Dikarenakan para wisatan asing lebih suka 
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pada proses layanan jasa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta 

keinginan mereka, ada baiknya bagi para penyedia wisata beradaptasi terhadap 

fenomena ini dengan melakukan pengembangan serta inovasi atas layanan jasa 

mereka yang dapat  disesuaikan dengan keinginan para wisatawan melalui 

pengembangan guna meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Pulau Bali.  

 

4.4.6 Bauran Pemasaran Sumber Daya Manusia 

 

Tabel 4. 6 

Bauran Pemasaran people 

Bauran 

Pemasaran 
Faktor Elemen Kriteria Prioritas 

Sumber Daya 

Manusia 

(People) 

Modifier  1 

Contractors 2 

 

Dari hasil faktor elemen kriteria sumber daya manusia (people), hal yang 

paling penting dilakukan adalah  implikasi manajerial berhubungan dengan 

modifier. Jenis pekerjaan dari elemen modifier merupakan sumber daya manusia 

yang tidak selalu bertemu setiap saat dengan para wisatawan, sehingga setiap 

informasi dan layanan yang diberikan seharusnya benar-benar informatif dan 

prima. Sedangkan untuk sumber daya manusia contractor yang bila dari jenis 

pekerjaannya hampir setiap saat bertemu dengan para wisatawan sehingga 

apabila para wisatawan memiliki hal yang ingin ditanyakan dapat dengan mudah 
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ditanyakan. Inilah penyebab yang menjadikan mengapa elemen modifier lebih 

menjadi prioritas dibandingkan dengan contractor bagi pariwisata Bali. 

Bagi para penyedia wisata, fenomena ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan manajemen 

sumber daya manusia. Para penyedia wisata hendaknya lebih memfokuskan pada 

sumber daya manusia modifier, tidak dapat dielakkan bahwa sumber daya 

manusia modifier juga perlu untuk mendapatkan pelatihan atau seminar-seminar 

mengenai service excellence guna meningkatkan pelayanan prima kepada para 

wisatawan.  

 

4.4.7 Bauran Pemasaran Bukti Fisik 

 

Tabel 4. 7 

Bauran Pemasaran Bukti Fisik 

Bauran 

Pemasaran 
Faktor Elemen Kriteria Prioritas 

Bukti Fisik 

(Physical 

Evidence) 

Essential Evidence 1 

Peripheral Evidence 2 

 

Prioritas utama yang paling penting dilakukan adalah implikasi manajerial 

berhubungan dengan bauran pemasaran bukti fisik (Physical Evidence)  wisata 

Pulau Bali adalah Essential Evidence. Dikarenakan lebih banyaknya waktu yang 

dihabiskan para wisatawan untuk melakukan aktivitas outdoor di Bali, maka 
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selayaknya wajar apabila para wisatwan lebih memprioritaskan elemen essential 

evidence dibandingkan dengan peripheral evidence yang notabene hanya menjadi 

pelengkap dalam bukti fisik pariwisata.  

Para penyedia wisata dapat merespon fenomena ini dengan tetap 

mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas dari essential evidence 

pariwisata Pulau Bali. Dengan terus menjaga keaslian serta melestarikan tempat-

tempat wisata yang ada di Pulau Bali agar para wisatawan dapat terus berkunjung 

ke Pulau Bali. Bagi pihak regulator, khususnya pemerintah,ada baiknya apabila 

mengadakan berbagai program yang mendukung kelestarian tempat-tempat 

tujuan wisata di Pulau Bali. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pembahasan serta analisis pada bab sebelumnya dalam 

menentukan prioritas bauran pemasaran pariwisata Pulau Bali bagi para wisatawan 

asing melalui metode analytical hierarchy process (AHP)  dan implikasinya kepada 

para penyedia jasa wisata serta regulator terkait di Pulau Bali, maka diperoleh:  

 

5.1 Kesimpulan 

Meruntut pada fenomena yang dijelaskan dalam rumusan masalah 

yakni mengenai faktor- faktor bauran pemasaran apakah yang menjadi 

prioritas bagi wisatawan asing mengenai pariwisata Pulau Bali, maka 

temuan-temuan dari hasil penelitian ini pun dapat disimpulkan dengan 

penjabaran sebagai berikut 

 

1. Secara keseluruhan, kriteria bauran pemasaran yang seharusnya 

diprioritaskan oleh para pihak penyedia jasa wisata serta regulator terkait  

guna meningkatkan jumlah wisatawan asing adalah kriteria bauran 

pemasaran harga, karena berdasarkan hasil perhitungan aplikasi expert 

choice versi 11 kriteria ini mendapatkan nilai tertinggi yakni 0,200. 

Adapun kriteria bauran pemasaran yang mendapatkan nilai terendah 

adalah tempat atau saluran distribusi produk dengan skor 0,107. 
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2. Elemen kriteria dari bauran pemasaran harga yang mendapat nilai tertinggi 

adalah affordable pricing dengan nilai sebesar 0,535, sedangkan elemen 

kriteria yang mendapat nilai terendah adalah compatible pricing. Oleh 

karena itu, dari kriteria bauran pemasaran harga, kebijakan yang 

seharusnya diprioritaskan oleh para penyedia wisata adalah kebijakan 

mengenai pengelolaan pariwisata yang efisien guna menekan biaya yang 

harus dikeluarkan oleh para wisatawan asing dan tentunya dapat 

meningkatkan kunjungan wisatawan asing. 

3. Berdasarkan kriteria bauran pemasaran tempat atau saluran distribusi 

produk pariwisata, elemen kriteria direct distribution mendapatkan nilai 

tertinggi yakni sebesar 0,630, sedangkan elemen kriteria yang mendapat 

nilai terendah adalah indirect distribution dengan nilai sebesar 0,370. Dari 

penilaian ini maka kebijakan yang perlu ditekankan oleh para penyedia 

wisata adalah pada kualitas pelayanan yang diberikan, baik dari segi 

kelengkapan jasa yang dimiliki dan tingkat kepercayaan yang diberikan 

kepada para wisatawan terutama bagi para penyedia wisata travel agent. 

Dengan semakin variatifnya jasa serta semakin tingginya tingkat 

kepercayaan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan 

wisatawan melalui biro wisata yang mana akan dapat memberikan 

keuntungan kepada indsutri tersebut.   

4. Elemen kriteria dari bauran pemasaran produk yang mendapat nilai 

tertinggi adalah expected product dengan nilai sebesar 0,347, setelah itu 

diikuti oleh augmented product dengan perolehan nilai sebesar 0,344 dan 

yang terakhir ditempati oleh elemen kriteria core product dengan nilai 

sebesar 0,309. Dari penilaian prioritas tersebut maka kebijakan yang akan 
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diambil oleh para penyedia wisata ada baiknya dititikberatkan pada 

program atau hal-hal yang terkait dengan expected product yakni fokus 

pada tingkat kebersihan dan pengelolaan tempat wisata agar lebih nyaman 

bagi para wisatawan. Tidak hanya di tempat wisata saja, melainkan tempat 

penginapan diharapkan memiliki kamar yang bersih, sprei, handuk, 

perlengkapan lainnya seperti tempat gantungan dan ruangan privasi. 

5. Berdasarkan kriteria bauran pemasaran promosi, elemen kriteria 

advertisment mendapatkan nilai tertinggi yakni sebesar 0,355, setelah itu 

diikuti oleh instructional material dengan perolehan nilai sebesar 0,321, 

sedangkan elemen kriteria yang mendapat nilai terendah adalah public 

relation dengan nilai sebesar 0,324. Dengan demikian maka kebijakan 

yang seharusnya menjadi prioritas bagi para penyedia wisata dalam hal 

promosi adalah advertisement guna terus menarik perhatian wisatawan 

asing untuk berkunjung ke Pulau Bali 

6. Elemen kriteria dari bauran pemasaran sumber daya manusia yang 

mendapat nilai tertinggi adalah modifier dengan nilai sebesar 0,518, 

sedangkan elemen kriteria yang mendapat nilai terendah adalah 

contractors 0,482. Dari penilaian ini maka kebijakan yang seharusnya 

ditekankan oleh para penyedia wisata mengenai sumber daya manusia 

adalah dengan mengadakan pelatihan atau seminar-seminar mengenai 

service excellence guna meningkatkan pelayanan prima kepada para 

wisatawan. 

7. Berdasarkan kriteria bauran pemasaran bukti fisik, elemen kriteria 

essential evidence mendapatkan nilai tertinggi yakni sebesar 0,570, setelah 

itu diikuti oleh peripheral evidence sebagai posisi terakhir dengan 
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perolehan nilai sebesar 0,430. Dari hasil penilaian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan yang seharusnya ditekankan oleh para 

penyedia jasa wisata mengenai bauran pemasaran bukti fisik adalah 

menganai peningkatkan kualitas dari essential evidence pariwisata Pulau 

Bali melalui berbagai upaya pelestarian tempat-tempat wisata yang ada di 

Pulau Bali agar para wisatawan dapat terus berkunjung ke Pulau Bali. Bagi 

pihak  pemerintah, ada baiknya apabila mengadakan berbagai program 

yang mendukung kelestarian tempat-tempat tujuan wisata di Pulau Bali. 

8. Elemen kriteria dari bauran pemasaran proses yang mendapat nilai 

tertinggi adalah customized dengan nilai sebesar 0,667, sedangkan elemen 

kriteria yang mendapat nilai terendah adalah standardized  0,333. Maka 

dari itu kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh para penyedia wisata 

adalah mengenai pengembangan serta inovasi atas layanan jasa mereka 

yang dapat disesuaikan dengan keinginan para wisatawan melalui 

pengembangan guna meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Pulau 

Bali.  

9. Secara keseluruhan, dari urutan prioritas 16 elemen kriteria bauran 

pemasaran pariwisata maka kebijakan yang seharusnya menjadi prioritas 

para penyedia jasa wisata serta pemerintah adalah adalah mengenai 

pengelolaan pariwisata yang efisien karena alternatif ini memperoleh nilai 

tertinggi dibandingkan alternatif-alternatif yang lain dengan nilai 0,095. 

Adapun elemen yang mendapatkan nilai terendah adalah elemen kriteria 

standardized dengan nilai 0,028. 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah adanya kemungkinan 

subyektifitas dari pendapat atau jawaban yang diberikan oleh responden. 
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Subyektifitas tersebut tentunya akan menghasilkan prioritas kebijakan yang 

berbeda, karena masing-masing responden memiliki sudut pandang yang 

berbeda terkait dengan bauran pariwisata Pulau Bali. Ditambah lagi bahwa 

penelitian ini tidak dilengkapi oleh analisis SWOT yang mana selain dapat 

mengetahui prioritas bauran pemasaran pariwisata Pulau Bali melainkan dapat 

membuat suatu kesatuan strategi yang lebih komprehensif dan terstruktur. 

Tidak hanya itu, dalam penelitian ini terdapat keterbatasan waktu dan 

biaya, sehingga penelitian ini tidak dapat mencakup seluruh daerah Pulau Bali. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Setelah mengetahui prioritas bauran pemasaran pariwisata Pulau Bali bagi 

wisatawan asing, maka ada baiknya apabila penelitian setelah ini untuk 

menambahkan analisis SWOT setelah dilakukan analisis AHP guna 

menciptakan implikasi manajerial serta strategi pemasaran yang lebih 

tepat, terstruktur dan komprehensif sehingga upaya untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan asing tiap tahunnya dapat berjalan lebih efektif. 

2. Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mencakup wilayah penelitian 

yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian ini, agar hasil dari 

penelitian selanjutnya dapat lebih mampu merepresentasikan wisatawan 

asing yang berada di Pulau Bali 

3. Agar lebih spesifik dalam menentukan strategi dan implikasi manajerial 

yang lebih komperhensif, maka ada baiknya apabila penelitian lebih lanjut 

menggunakan segemntasi usia dalam penentuan sampel sehinga penetapan 

strategi dan implikasi manajerial dapat lebih terfokus sesuai dengan 
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kelebihan dan kekurangan daerah itu sendiri berdasarkan pengelompokan 

sampel yang diteliti. 

4. Agar lebih tepat dalam menjelaskan dan melengkapkan hasil analisis atas 

tujuan penelitian ini, maka peneliti menyarankan adanya penguatan dalam 

pembahasan konsep penelitian ini, baik dalam cakupan teori 

(penambahan), referensi penelitian terdahulu, model penelitian sampai 

dengan perhitungan dan analisis penelitian. Adapun yang terkait dengan 

penguatan variabel penelitian, fokus analisis penelitian antara lain pada 

variabel product dan physical evidence.  Dalam hal ini peneliti mencoba 

untuk melampirkan teori serta contoh revised kuesioner mengenai 

pembahasan variabel product dan physical evidence di dalam lampiran 

dengan judul revised kuesioner.     

5. Variabel penting (alternatif) di dalam core product perlu adanya 

pembahasan tambahan. Sebagai contoh, dalam augmented product isu-isu 

mengenai method of payement dan government regulation merupakan hal 

penting di dunia pariwisata, yang akan memengaruhi wisatawan 

memutuskan untuk berlibur ke suatu tempat. Apakah di destinasi wisata 

yang wisatawan tuju terdapat kemudahan (alternatif) dalam metode 

pembayaran seperti, jaringan debit dan kartu kredit (cirrus, alto, visa, 

mastercard, dll). Disamping itu, kebijakan pemerintah yang akan 

memberikan kemudahan atau keringanan pajak di negara atau daerah 

destinasi wisata bagi wisatawan, (antara lain tax refund), akan memberikan 

penguatan keputusan untuk berwisata atau tidak, khususnya wisata 

belanja. Dalam hal ini peneliti sadar bahwa dikarenakan keterbatasan 

waktu penelitian maka isu-isu penting di atas tidak dapat terukur, maka 
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dari itu bagi penelitian yang akan datang diharapkan agar memperbanyak 

bacaan literatur mengenai pariwisata atau isu-isu pariwisata sehingga hasil 

yang diperoleh dapat lebih komperhensif.    
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Lampiran 
 

Kuesioner 

Dear Sir/Madam, 

 Good morning/afternoon. I am pleased that you have decided to go on holiday 

to Bali. I am conducting an academic survey regarding some factors that make you 

decided to go on holiday to Bali. Please indicate the level of priority of each factor 

according to your real perception. Your participation is highly important and needed 

to this academic survey research.  

 The survey data will be treated with confidentiality and the result will be given 

to Bali Denpasar Tourism in order to improve Bali’s tourism and surely could help Bali 

tourism department to make your future stay here even more pleasant. Therefore, 

please feel ease on the answer of questionnaire. 

Profile of tourists 

Name    :   

Gender   :  

Age    :  

Country   :  

Education  :  

Occupation  :  

Length of Stay  :  

Thank you very much for your assistance.   

Researcher, 

I Dewa Made AgungKerthaNugraha 

Indonesia Banking School, Marketing Management Studies 
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Priority Scale Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerical  

Scale 
Definitions Explanations 

1 Equal impotance 
Two factors contribute equally to the 

objective 

3 Slightly more important 
Experience and judgment slightly 

favor one over 
the other. 

5 
Materially more important 

 

Experience and judgment strongly 
favor one over 

the other. 

7 

 

Significantly more important 

 

Experience and judgment very 
strongly favor one 

over the other. Its importance is 
demonstrated in 

Practice. 

9 Absolutely more important 
The evidence favoring one over the other 

is of the 
highest possible validity 

2,4,6,8 
Compromise values 

 

When compromise is needed 
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Fulfilling Questionnaire Example 

The major Factors that affecting tourists decided to come to Bali Island : 

A. Product 

B. Price 

C. Channel 

D. Promotion 

E. Process 

F. People  

G. Physical Evidence  

Which major factors that has more important priority than the other major factor for 

you to go on holiday to Bali Island 

 

No Factor 
Scale Factor 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 A         √         B 

2 A √                 C 

3 A                 √ D 

4 A         √         E 

5 A          √        F 

6 A         √         G 

 

1. If you think the Product Factor (A) is equal importance as Factors Price (B) as a 

priority in affecting you to go to Bali, put the mark (√) on a scale of 1 as in the 

example above 

2. If you think the Product Factor (A) is absolutely more important than the Channel 

factor (C) as a priority in affecting you to go to Bali,  put the mark (√) on a scale of 9 

as in the example above 

3. If you think Promotion Factor (D) is absolutely more important than product factor 

(A) as a priority in affecting you to go to Bali, put the mark (√) on a scale of 9, then 

as in the example above 
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4. If you think the Product Factor (A) is equal important as process Factor (E) as a 

priority in affecting you to go to Bali, put the mark (√) on a scale of 1 as in the 

example above 

5. If you think the people factor (F) slightly more important than product factor (A) as a 

priority in affecting you to go to Bali, put the mark (√) on a scale of 2 as in the 

example above 

6. if you think product factor (A) is equal important as physical evidence factor (G) as a 

priority in affecting your vacation to Bali, put the mark (√) on a scale of 1 as in the 

example above 
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Major Factors 

The Major factors that influenced tourists to go on holiday to Bali Island 

A. Product 

Anything that can be offered to the market for attention or consumption 

including physical objects, services, personalities, organizations and desires 

B. Price 

The amount of money charged for a product or service, or the sum of the 

values that consumers exchange for the benefits of having or using the product 

or service 

C. Channel 

The channel here means that the mechanism or the way tourists buy the 

products or services, either they buy by themselves or trough travel agent.  

D. Promotion 

Activities that communicate the product or service and its merits to 

targetcustomers and persuade them to buy 

E. Process 

The actual procedures, mechanisms, and flow of activities by which the 

service is delivered, this service delivery and operating systems 

F. People  

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

buyers' perceptions; namely, the firm's personnel, the customer, and other 

customers in the service environment. 
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G. Physical Evidence  

The environment in which the service is delivered, and where the firm and 

customer interact, and any tangible components that facilitate performance or 

communication of the service. 

 

Which major factors that has more important priority than the other major factor for 

you to go on holiday to Bali Island 

No 
Major 

Factors 

Scales Major 

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 A                   B 

2 A                  C 

3 A                  D 

4 A                  E 

5 A                  F 

6 A                  G 

7 B                  C 

8 B                  D 

9 B                  E 

10 B                  F 

11 B                  G 

12 C                  D 

13 C                  E 

14 C                  F 

15 C                  G 

16 D                  E 

17 D                  F 

18 D                  G 

19 E                  F 

20 E                  G 

21 F                  G 
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Product Sub-Factor 

 

Which product sub-factorsthat has more important priority than other product sub-

factors in for you to go on holiday to Bali Island 

No 
Sub-

Factor 

Scales 
Sub-

Factor 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 A1                  A2 

2 A1                  A3 

3 A2                  A3 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Core product 

A1 

The core needs of tourism itself such as relaxation , leisure, heritage, 

adventure, and culture knowledge and experiences,   

Expected product 

A2 

Products that represent a set of attributes and conditions that tourists 

normally except and agree to when purchasing a product.  

Ex: Tourists might normally expect certain features at the apartment 

or tourism destinations which might from a part of package 

arrangements such as tourism destinations are comfortable andclean. 

If it’s at the apartment: clean rooms, bed linen, towels, plumbing 

fixtures, hanging space and privacy. 

Augmented product 

A3 

Products that go beyond the tourist’s expectation to provide 

something extra and desirable. The level of service provided by staff 

in travel agency or hotels who arranges the booking and the way tour 

operators deal with tourists complaints are examples. All services 

that “add value” to holiday. 
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Price Sub-Factors  

 

Which price sub-factors that has more important priority than other price sub-factors 

for you to go on holiday to Bali Island 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 B1                  B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Compatible Pricing 

B1 

The price are comparable to the quality, facilities, and the 

benefits which tourists received 

Affordable Pricing 

B2 

The price are in the category of cheap and affordable 
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Channel Sub-Factors 

 

Which channels sub-factors that has more important priority than other place sub-

factors for you to go on holiday to Bali Island 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 C1                  C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Indirect 

C1 

Tourist’s preference to go on holidayto Bali Island through 

travel agent 

Direct  

C2 

Tourist’s preference to go on holiday to Bali Island without 

travel agent 
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Promotions Sub-Factors 

 

Which promotion sub-factors that has more important priority than other promotion 

sub-factors for you to go on holiday to Bali Island 

No 
Sub-

Factors 

Scale Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 D1                  D2 

2 D1                  D3 

3 D2                  D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Advertisement 

D1 

Such as broadcast, print, internet, outdoor, direct mail 

Instruction material 

D2 

such as websites, manuals, brochures, voice mail, interactive tools 

Public relations 

D3 

such as press releases/kits, special events, trade shows, exhibitions, 

press conferences, sponsorship, media initiated coverage 
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Process Sub-Factors  

 

Which process sub-factors that has more important priority than other process sub-

factors for you to go on holiday to Bali Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Complexity 

E1 

The procedures for services to be performed, delivered, and operated 

are complex 

Simple 

E2 

The procedures for services to be performed, delivered, and operated 

are simple. 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 E1                  E2 
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People Sub-Factors  

 

Which people sub-factors that has more important priority than other people sub-

factors for you to go on holiday to Bali Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Contractors 

F1 

Such as tour guide, waitresses, etc are communicative and 

informative and friendly, communicative and informative 

Modifier 

F2 

Such as receptionist, security, cleaning staff, etc. are friendly, 

communicative and informative 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 F1                  F2 
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Physical Evidence Sub-Factors 

 

Which Physical Evidence Sub-Factor that has more important priority than other 

Physical Evidence Sub-Factor for you to go on holiday to Bali Island 

 

 

 

 

 

 

Thank you very much for fulfilling this questioner  

After this has been fulfilled, please send this questioner to email address 

deeewwwaaa@yahoo.com  

 

 

Code Sub-Factors 

Essential evidence 

G1 

Such as building design, architecture, parking, surrounding 

environment, landscape. interior: equipment and facilities (toilets, 

payphones, etc.), decor, layout, atmosphere (lighting, music, water 

temperature , etc. ) in Bali are attractive, complete and clean 

Peripheral evidence 

G2 

Such as staff uniforms, brochures, stationery, company logo, tickets, 

business card  in Bali are attractive, complete and clean 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 G1                  G2 
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Revised Questioner  

Major Factors 

The Major factors that influenced tourists to go on holiday to Bali Island 

H. Product 

Anything that can be offered to the market for attention or consumption 

including physical objects, services, personalities, organizations and desires 

I. Price 

The amount of money charged for a product or service, or the sum of the 

values that consumers exchange for the benefits of having or using the product 

or service 

J. Channel 

The channel here means that the mechanism or the way tourists buy the 

products or services, either they buy by themselves or trough travel agent.  

K. Promotion 

Activities that communicate the product or service and its merits to 

targetcustomers and persuade them to buy 

L. Process 

The actual procedures, mechanisms, and flow of activities by which the 

service is delivered, this service delivery and operating systems 

M. People  

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

buyers' perceptions; namely, the firm's personnel, the customer, and other 

customers in the service environment. 

 

ANALISIS FAKTOR..., I DEWA MADE AGUNG KERTHA NUGRAHA, Ma.-IBS, 2013



148 
 

N. Physical Evidence  

The environment in which the service is delivered, and where the firm and 

customer interact, and any tangible components that facilitate performance or 

communication of the service. 

 

Which major factors that has more important priority than the other major factor for 

you to go on holiday to Bali Island 

No 
Major 

Factors 

Scales Major 

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 A                   B 

2 A                  C 

3 A                  D 

4 A                  E 

5 A                  F 

6 A                  G 

7 B                  C 

8 B                  D 

9 B                  E 

10 B                  F 

11 B                  G 

12 C                  D 

13 C                  E 

14 C                  F 

15 C                  G 

16 D                  E 

17 D                  F 

18 D                  G 

19 E                  F 

20 E                  G 

21 F                  G 
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Product Sub-Factor 

 

Which product sub-factorsthat has more important priority than other product sub-

factors in for you to go on holiday to Bali Island 

No 
Sub-

Factor 

Scales 
Sub-

Factor 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 A1                  A2 

2 A1                  A3 

3 A2                  A3 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Core product 

A1 

The core needs of tourism itself such as relaxation, leisure, heritage, 

adventure, and culture knowledge and experiences,   

Expected product 

A2 

Products that represent a set of attributes and conditions that tourists 

normally except and agree to when purchasing a product.  

Ex: Tourists might normally expect certain features at the apartment 

or tourism destinations which might from a part of package 

arrangements such as tourism destinations are comfortable and clean. 

If it’s at the apartment: clean rooms, bed linen, towels, plumbing 

fixtures, hanging space and privacy. 

Augmented product 

A3 

Products that go beyond the tourist’s expectation to provide 

something extra and desirable. The service provided by travel agency 

or hotels gives the add value such as after sales guarantees, free 

breakfasts, wi-fi, free gym facilities etc   
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Price Sub-Factors  

 

Which price sub-factors that has more important priority than other price sub-factors 

for you to go on holiday to Bali Island 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 B1                  B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Compatible Pricing 

B1 

The price are comparable to the quality, facilities, and the 

benefits which tourists received 

Affordable Pricing 

B2 

The price are in the category of cheap and affordable 
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Channel Sub-Factors 

 

Which channels sub-factors that has more important priority than other place sub-

factors for you to go on holiday to Bali Island 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 C1                  C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Indirect 

C1 

Tourist’s preference to go on holidayto Bali Island through 

travel agent 

Direct  

C2 

Tourist’s preference to go on holiday to Bali Island without 

travel agent 
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Promotions Sub-Factors 

 

Which promotion sub-factors that has more important priority than other promotion 

sub-factors for you to go on holiday to Bali Island 

No 
Sub-

Factors 

Scale Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 D1                  D2 

2 D1                  D3 

3 D2                  D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Advertisement 

D1 

Such as broadcast, print, internet, outdoor, direct mail 

Instruction material 

D2 

such as websites, manuals, brochures, voice mail, interactive tools 

Public relations 

D3 

such as press releases/kits, special events, trade shows, exhibitions, 

press conferences, sponsorship, media initiated coverage 
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Process Sub-Factors  

 

Which process sub-factors that has more important priority than other process sub-

factors for you to go on holiday to Bali Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Standardized 

E1 

The procedures for tourism product to be performed, delivered, and 

operated are all standardized 

Customized 

E2 

The procedures for tourism product to be performed, delivered, and 

operated are all customized, the process is highly customized to the 

individual tourist needs and employee are empowered to provide 

nonstandard service when needed 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 E1                  E2 
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People Sub-Factors  

 

Which people sub-factors that has more important priority than other people sub-

factors for you to go on holiday to Bali Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Sub-Factors 

Contractors 

F1 

Such as tour guide, waitresses, etc are communicative and 

informative and friendly, communicative and informative 

Modifier 

F2 

Such as receptionist, security, cleaning staff, etc. are friendly, 

communicative and informative 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 F1                  F2 
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Physical Evidence Sub-Factors 

 

Which Physical Evidence Sub-Factor that has more important priority than other 

Physical Evidence Sub-Factor for you to go on holiday to Bali Island 

 

 

 

 

 

Thank you very much for fulfilling this questioner  

After this has been fulfilled, please send this questioner to email address 

deeewwwaaa@yahoo.com 

Code Sub-Factors 

Essential evidence 

G1 

Such as building design, architecture, parking, surrounding 

environment, landscape. interior: equipment and facilities (toilets, 

payphones, etc.), decor, layout, atmosphere (lighting, music, water 

temperature , etc. ) in Bali are helpful, useful, informative, attractive  

in order tourist to consume and gain the core product 

Peripheral evidence 

G2 

Such as staff uniforms, brochures, stationery, company logo, tickets, 

business card  in Bali  are helpful, useful, informative, attractive  in 

order tourist to consume and gain the core product 

No 

Sub-

Factors 

Scales Sub-

Factors 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 G1                  G2 
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