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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Pemasaran  

2.1.1  Pengertian Pemasaran  

Banyak yang berpikiran bahwa kegiatan pemasaran hanya sebatas menjual 

produk, namun sebenarnya kegiatan pemasaran lebih luas dari penjualan dan 

penjualan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran.  

 Menurut J.Paul Peter dan James H.Donnelly (2009 ; 4), pemasaran 

adalah :  

“Marketing is means that an organizational should seek to make a profit 

by serving the needs of customer group.”  

 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2010 ; 29), pengertian pemasaran adalah :  

“Marketing is the process by which companies create value for customers 
and build strong customer relationships in order to capture value from 
customers in return.” 
 
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

berhubungan dengan penciptaan keinginan dan kebutuhan konsumen.  Memahami, 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai serta kepuasan kepada 

konsumen adalah inti pemikiran dan praktek pemasaran moderen. Dua sasaran 

pemasaran yang utama adalah menarik konsumen dan menjanjikan nilai yang unggul 

dan mempertahankan konsumen saat ini dengan memberikan kepuasan. Strategi 

pemasaran yang tepat memberikan kekuatan pada perusahaan untuk bersaing dengan 

perusahaan lainnya sehingga memberikan keuntungan pada perusahaan tersebut. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran  

Menurut Kotler dan Amstrong (2010 ; 32), manajemen pemasaran adalah :  

“Marketing management is the art and science of choosing target markets 

and building profitable relationships with them.” 

 

Menurut Djaslim Saladin (2003 ; 4), pengertian manajemen pemasaran 

adalah :  

“Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, dan pelaksanaan 
konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang dan 
jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan 
memenuhi tujuan organisasi.”  
 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen pemasaran adalah 

keseluruhan kegiatan dari mulai merencanakan, melaksanakan penciptaan produk, 

harga, promosi, distribusi untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen 

agar tercipta kepuasan.  

 

2.1.2  Bauran Pemasaran 

Dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut bauran pemasaran (Marketing 

Mix) yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan ke pasar. Berikut ini adalah 

pengertian bauran pemasaran (marketing mix) menurut para ahli : 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2010 ; 76), pengertian bauran pemasaran 

yaitu :  

”Marketing mix is the set of controllable, tactical marketing tools that the 

firm blends to produce the responde it wants in the target market.” 

Menurut Alma (2007 ; 205) dalam bukunya Manajemen Pemasaran dan 

Pemasaran Jasa, menjelaskan bauran pemasaran adalah sebagai berikut :  
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“ Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan 
marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 
hasil paling memuaskan” 
 
Menurut Basu Swastha (2003 ; 42), bauran pemasaran adalah :  

“ Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan 
yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yakni : produk, struktur 
harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi.” 
 

Menurut Kotler (2005:17-18) bauran pemasaran dapat diklasifikasikan 

menjadi 4P (Product, Price, Place, dan Promotion). Adapun pengertian dari masing-

masing bauran pemasaran adalah: 

1. Product 

 Produk merupakan kombinasi penawaran barang dan jasa perusahaan kepada 

pasar, yang mencakup antara lain : kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan 

kemasan produk. 

2. Price 

 Harga adalah sejumlah uang yang harus pelanggan bayar untuk produk tertentu. 

3. Place 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk agar dapat diperoleh 

dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promotion 

 Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2006 ; 145) dalam perusahaan jasa, bauran 

pemasaran ditambah menjadi 7P, adapun 3P itu adalah :  

5. Orang (People) 

Perusahaan dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan melatih 

karyawan yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan dalam berhubungan 

dengan pelanggan dari pada karyawan pesaingnya.  
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6. Lingkungan Fisik (Physical Evidence) 

Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan perusahaan 

berinteraksi dengan konsumennya dan setiap komponen tangible memfasilitasi 

penampilan atau komunikasi jasa.  

7. Proses (process) 

Merupakan sebuah prosedur actual, mekanisme dan aliran aktifitas jasa 

disampaikan yang merupakan sistem penyajian operasi jasa.  

 

2.2  Ruang Lingkup Jasa  

2.2.1  Pengertian Jasa 

Bisnis jasa sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jasa 

telekomunikasi, pendidikan, salon, restoran, dan sebagainya. Jasa bukan saja hadir 

sebagai produk utama, namun juga dalam bentuk layanan pelengkap dalam pembelian 

produk fisik. Kini setiap konsumen tidak lagi membeli sekedar produk fisik saja, 

tetapi juga segala aspek jasa atau layanan yang melekat pada produk tersebut. Ada 

berbagai macam pengertian mengenai jasa, antara lain :   

Menurut Kotler dan Amstrong (2007 ; 199), pengertian jasa adalah :  

“ Service is any activity or benefit that one party can offer to another that is 

essentially intangible and does not result in the ownership of anything.” 

 

 Sedangkan menurut Zeithaml dan Bitner (2004; 243), jasa adalah :  

“Service include all economic activities whose output is not a physical 
product of construction, is generally consumed at the time it is produced, 
and provides added value in from (such at convenience, amusement, 
timeliness, comfort, or health) that are essentially intangible concerns of its 
first purchaser.” 
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa adalah semua 

kegiatan ekonomi atau manfaat yang dapat ditawarkan perusahaan yang bersifat tidak 

berwujud, yang langsung dikonsumsi saat jasa diproduksi/. 
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2.2.2  Karakteristik Jasa 

        Jasa memiliki karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan 

program pemasaran.  Menurut Kotler dan Amstrong (2007 ; 223) ada empat 

karakteristik jasa, yaitu :  

1. Tidak berwujud ( Intangibility )  

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Tidak seperti halnya produk fisik, 

jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, dicium sebelum jasa itu 

dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian tersbut, maka para calon pembeli 

akan mencari tanda atau bukti dari mutu jasa. Konsumen mencari bukti 

kualitas jasa berdasarkan enam hal berikut ini :  

a. Tempat (Place)  

Tempat yang mendukung seperti kebersihan yang terjaga, kenyamanan 

untuk konsumen, dan suasana yang mendukung.  

b. Orang (People)  

Orang yang menangani mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sudah 

terlatih, cepat dalam menangani masalah, dan lain-lain.  

c. Peralatan (equipment)  

Peralatan penunjang seperti komputer, meja, mesin fax, dan lain 

sebagainya.  

d. Komunikasi material (communication material)  

Bukti-bukti berupa teks tertulis dan foto, misalnya kontrak atau hasil jadi 

dalam foto 

e. Simbol (symbol)  

Nama dan symbol pemberi jasa mencerminkan kemampuan dan 

kelebihannya dalam melayani konsumen  

f. Harga (price)  

Harga yang masuk akal dan dapat pula dipadukan dengan berbagai macam 

promosi penjualan, seperti bonus, diskon dan lain-lain.  
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2. Bervariasi (Variability) 

Jasa bersifat nonstandard dan sangat variable. Berbeda dengan kualitas produk 

fisik yang sudah terstandar, kualitas jasa bergantung pada siapa penyedianya, 

kapan, di mana, dan bagaimana jasa itu diberikan. Oleh karena itu jasa sangat 

bervariasi dan berbeda satu dengan yang lainnya.  

3. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability)  

Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan 

dengan partisipasi konsumen di dalamnya.  

4. Tidak dapat disimpan (Perishability)  

Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya ada 

pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh si penerimanya. 

Karakteristik seperti ini berbeda dengan barang berwujud yang dapat 

diproduksi terlebih dulu, disimpan dan dipergunakan di lain waktu.  

 

2.2.3  Klasifikasi Jasa 

Menurut Fandy Tjiptono (2006 ; 6), penawaran dapat dibedakan menjadi 

lima kategori :  

1. Produk fisik murni  

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik. Misalnya sabun mandi, 

pasta gigi, atau sabun cuci, tanpa ada jasa atau pelayanan yang menyertai 

produk tersebut.  

2. Produk fisik dengan jasa pendukung  

Pada kategori ini penawaran terdiri atas suatu produk fisik yang disertai dengan 

satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik pada konsumennya. 

Misalnya produsen mobil harus memberikan penawaran yang jauh lebih banyak 

daripada hanya sekedar jual mobil saja, meliputi jasa pengantaran, reparasi, 

pemasangan suku cadang, dan sebagainya.  

3. Campuran (Hybrid)  

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besar porsinya.  



17 

 

4. Jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa minor  

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan 

(pelengkap) dan atau barang-barang pendukung. Contohnya penumpang 

pesawat yang membeli jasa transportasi. Selama menempuh perjalanan menuju 

tempat tujuannya, ada beberapa unsur produk fisik yang terlibat, seperti 

makanan dan minuman, majalah atau surat kabar yang disediakan, dan lain-lain. 

Jasa seperti ini memerlukan barang yang bersifat capital intensif (dalam hal ini 

pesawat) untuk realisasinya, tetapi penawaran utamanya adalah jasa.  

5. Jasa murni  

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa. Misalnya fisioterapi, konsultasi, 

psikologi, pemijitan, dan lain-lain.  

 

Berdasarkan klasifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade 

Organization- WTO) yang dikutip oleh Rambat dan Hamdani (2006;7), ruang 

lingkup klasifikasi bisnis jasa meliputi:  

1. Jasa Bisnis 

2. Jasa Komunikasi 

3. Jasa Konstruksi dan Jasa Teknik 

4. Jasa Distribusi 

5. Jasa Pendidikan 

6. Jasa Lingkungan Hidup 

7. Jasa Keuangan 

8. Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial 

9. Jasa Kepariwisataan dan Jasa Perjalanan 

10. Jasa Rekreasi, Budaya, dan Olahraga 

11. Jasa Transportasi 

12. Jasa Lain-lain. 
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2.3  Ruang Lingkup Pariwisata 

2.3.1  Pengertian Pariwisata  

Paradigma pembangunan di banyak negara kini lebih berorientasi kepada 

pengembangan sektor jasa dan industri, termasuk di dalamnya adalah industri 

pariwisata. (www.budpar.go.id). Pariwisata memiliki konsep yang berbeda menurut 

para ahli, karena ilmu pariwisata sendiri merupakan ilmu yang baru dikukuhkan pada 

tanggal 31 Maret 2008 menjadi sejajar dengan ilmu-ilmu lain.  

Pariwisata disebut sebagai industri jasa karena perusahaan yang membentuk 

industri pariwisata adalah perusahaan jasa yang masing-masing bekerja sama 

menghasilkan produk yang dibutuhkan wisatawan selama dalam perjalanan wisata 

yang dilakukannya pada suatu DTW. Masing-masing produk melengkapi produk lain 

untuk memberi kepuasan kepada wisatawan (Oka A.Yoeti dalam Ekonomi 

Pariwisata)  

Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

pengertian pariwisata adalah sebagai berikut :  

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 
dan pemerintah.” 

 
Menurut Richardson dan Fluker (2004 ; 5) yang dikutip oleh I Gde Pitanna 

dan I Ketut Surya (2009 ; 46), ada beberapa komponen pokok yang secara umum 

menjadi batasan definisi pariwisata, yaitu :  

1. Adanya unsur travel (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke 

tempat lain 

2. Adanya unsur tinggal sementara di tempat yang bukan merupakan tempat 

tinggal yang biasanya 

3. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari 

penghidupan/pekerjaan di tempat yang dituju  
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2.3.2  Ragam Pariwisata  

Menurut Suwardjoko dan Indira (2007 ; 12), kategori pariwisata yaitu  :  

1. Wisata Agro  

2. Wisata Belanja  

3. Wisata Budaya 

4. Wisata Iklim 

5. Wisata Karya 

6. Wisata Kesehatan 

7. Wisata konvensi/seminar 

8. Wisata Niaga 

9. Wisata Olahraga 

10. Wisata pelancongan/pesiar 

11. Wisata Petualangan 

12. Wisata Ziarah 

13. Darmawisata 

14. Widiawisata 

 

2.3.3 Pengertian Wisatawan 

 Menurut Suwardjoko dan Indira (2007 ; 16), wisatawan adalah orang yang 

melakukan kegiatan wisata. Wisatawan terbagi atas dua kategori yaitu :  

1. Wisatawan mancanegara (Internasional) yaitu wisatawan dari berbagai Negara 

lain yang berkunjung ke wilayah Negara X, dan warga Negara X yang berwisata 

ke luar wilayah Negara X.  

2. Wisatawan nasional (domestik) yaitu wisatawan yang melakukan kegiatan 

wisata di dalam wilayah Negara X. Di Indonesia, wisatawan domestik terdiri atas 

wisatawan nusantara dan wisatawan domestik asing. Wisatawan nusantara 

adalah warga Negara Indonesia yang berwisata di dalam wilayah negara 

Indonesia. Sedangkan wisatawan domestik asing adalah warga negara asing yang 

tinggal di Indonesia dan berwisata di dalam wilayah Indonesia.  
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Wisatawan domestik (wisnus) perannya sangat besar dalam menumbuhkan 

dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang nantinya diharapkan akan dikunjungi 

oleh wisman. Obyek-obyek wisata yang sering dan padat dikunjungi oleh wisnus 

akan memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan dengan yang jarang dikunjungi 

wisnus. Makin banyak wisnus berkunjung , makin terkenal obyek tersebut dan pada 

akhirnya merupakan promosi untuk menarik datangnya wisman. 

(http://kolom.pacific.net.id, 14 Pebruari 2002) 

 

2.3.4 Sarana dan Prasarana Wisata 

 Sarana dan prasarana wisata yang baik merupakan salah satu indikator 

perkembangan pariwisata. Ketersediaan sarana dan prasarana akan memperkuat daya 

tarik daerah wisata yang bersangkutan. Sebaik dan semenarik suatu atraksi yang 

ditampilkan oleh daerah wisata, belum akan memuaskan wisatawan yang berkunjung 

ke daerah wisata karena masih ada faktor lain yang menjadi pertimbangan 

menyangkut fasilitas-fasilitas penunjang yang memungkinkan mereka dapat 

menikmati kenyamanan, keamanan, dan lainnya. Terpenuhinya syarat tersebut tidak 

terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana seperti jalan raya, hotel, pusat 

perbelanjaan, bank, kantor pos, dan lainnya. (http://iirc.ipb.ac.id)   

 

2.3.4.1  Sarana Wisata 

Sarana pariwisata adalah fasilitas yang harus disediakan apabila suatu 

daerah wisata ingin dikembangkan. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada 

jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif menunjukkan mutu 

pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang 

memperoleh pelayanan (http://file.upi.edu)  

Menurut Suwardjoko dan Indira (2007 : 98), pengertian sarana wisata 

adalah :  

“Sarana wisata adalah segala sesuatu yang melengkapi dan atau 
memudahkan proses kegiatan pariwisata berjalan, seperti : penginapan, 
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rumah makan, perbelanjaan, biro perjalanan, lembaga keuangan, dan 
lain-lain” 

 

Menurut Suwantoro (2004 ; 22) dalam (http://file.upi.edu) , sarana wisata 

adalah :  

“Sarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan 
agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat 
memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan 
mereka yang beraneka ragam.”  

 

 
Sarana kepariwisataan tersebut adalah :  

f. Perusahaan akomodasi, seperti : hotel, losmen, bungalow.  

g. Perusahaan transportasi, seperti : pengangkutan udara, laut atau kereta api, 

dan bus-bus yang melayani khusus pariwisata saja.  

h. Rumah makan, restaurant, depot atau warung-warung yang berada di sekitar 

obyek wisata dan memang mencari mata pencaharian berdasarkan pengunjung 

dari obyek wisata tersebut.  

i. Toko-toko penjual cinderamata khas dari obyek wisata tersebut yang notabene 

mendapat penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cinderamata khas 

obyek tersebut.  

j. Dan lain-lain. 

 

Menurut Lothar A.Kreck  yang dikutip oleh Yoeti (1996 ; 197), sarana 

kepariwisataan terbagi atas :  

1. Sarana pokok kepariwisataan, adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya 

sangat terhantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan 

wisata,  termasuk ke dalam kelompok ini adalah : travel agent dan tour 

operator, perusahaan-perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi 

lainnya, bar dan restoran, serta rumah makan lainnya, objek wisata, dan atraksi 

wisata lainnya 
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2. Sarana pelengkap kepariwisataan, yaitu perusahaan-perusahaan atau tempat-

tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya 

melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapaat lebih lama tinggal pada suatu 

daerah tujuan wisata. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah sarana olahraga 

seperti lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang, permainan bowling, daerah 

perburuan, berlayar, berselancar, serta sarana ketangkasan seperti permainan 

bola sodok, jacpot, pachino, dan amusement lainnya.  

3. Sarana penunjang kepariwisataan, yaitu perusahaan yang menunjang sarana 

pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan 

lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih 

penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan 

uangnya di tempat yang dikunjungi. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah 

night club, steambath, casino.   

 

2.3.4.2 Prasarana Wisata  

Prasarana pariwisata merupakan juga prasarana umum, artinya tidak khusus 

digunakan hanya bagi kepentingan pariwisata.  

 

Sedangkan prasarana wisata menurut Suwardjoko dan Indira  (2007 ; 98) 

adalah :  

“Prasarana wisata adalah segala sesuatu yang memungkinkan proses 
kegiatan pariwisata dapat berjalan, misalnya perangkutan, komunikasi, 
sumber energi.” 

 

Menurut Suwantoro (2004 ; 21) dalam (http://file.upi.edu) , prasarana wisata 

adalah :  

“Prasarana (infrastructure) adalah semua fasilitas yang dapat 
memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian 
rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi 
kebutuhannya. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber 
daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam 
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perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, 
telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya.” 

 

  Prasarana tersebut antara lain :  

a. Perhubungan : jalan raya, pelabuhan udara dan laut, terminal  

b.Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.  

c. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos  

d.Pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit.  

e. Pelayanan keamanan baik itu pos satpam penjaga obyek wisata maupun pos-

pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar obyek wisata.  

f. Pelayanan wisatawan baik itu berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu 

wisata.  

g.Pom bensin 

h.Dan lain-lain  

 

Menurut Lothar A.Kreck  yang dikutip oleh Yoeti (1996 ; 197), prasarana 

kepariwisataan terbagi atas :  

1. Prasarana ekonomi (economic infrastructure) yang dapat dibagi atas :  

a. Pengangkutan (Transportation) 

 Pengangkutan disini adalah pengangkutan yang dapat membawa para 

wisatawan dari Negara dimana ia biasanya tinggal ketempat atau Negara 

yang merupakan daerah tujuan wisata. 

b. Komunikasi (Communication Infrastructures) 

 Tersedianya prasarana komunikasi akan dapat mendorong para wisatawan 

untuk mengadakan perjalanan jarak jauh. Dengan demikian wisatawan tidak 

ragu-ragu meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Termasuk dalam 

kelompok ini diantaranya telepon, telegraph, radio, TV, surat kabar, internet, 

kantor pos.  
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c. Kelompok yang termasuk “Utilities”  

 Sarana utilities adalah penerangan listrik, persediaan air minum, sistem 

irigasi dan sumber energi.  

d. Sistem perbankan  

 Adanya pelayanan bank bagi para wisatawan berarti bahwa wisatawan 

mendapat jaminan mutu dengan mudah menerima atau mengirim uangnya 

dari dan Negara asalnya tanpa mengalami birokrasi pelayanan. Sedangkan 

untuk pembayaran lokal, wisatawan dapat menukarkan uangnya pada money 

changer setempat.  

2. Prasarana sosial (social infrastructure).  

Prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau 

menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada. Termasuk dalam 

kelompok ini adalah :  

a. Sistem pendidikan (School system)  

Adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri dalam, 

pendidikan kepariwisataan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan tidak 

hanya pelayanan bagi para wisatawan, tetapi juga untuk memelihara dan 

mengawasi suatu badan usaha yang bergerak dalam kepariwisataan.  

b. Pelayanan kesehatan (Health Service Facilities)  

Harus ada jaminan bahwa di daerah tujuan wisata tersedia pelayanan bagi 

suatu penyakit yang mungkin akan diderita dalam perjalanan. 

c. Faktor keamanan (Safety Factor) 

Perasaan tidak aman (unsafe) dapat terjadi di suatu tempat yang baru saja 

dikunjungi. Adanya perlakuan yang tidak wajar dari penduduk setempat 

seakan-akan wisatawan yang datang mengganggu ketentraman.  

d. Petugas yang langsung melayani wisatawan (Government Apparatus)  

Termasuk dalam kelompok ini antara lain petugas imigrasi, petugas bea cukai, 

petugas kesehatan, polisi, dan pejabat-pejabat lainnya yang berkaitan dengan 

pelayanan para wisatawan 
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2.3.4.3 Pentingnya Sarana dan Prasarana Wisata  

1.         Obyek wisata/atraksi wisata  

Daya tarik wisata merupakan elemen yang menjadi faktor penyebab kegiatan 

wisata dan menjadi magnet suatu daerah. Oleh karena itu, keunikan daya tarik wisata 

memiliki makna amat penting yang harus dijaga keunikan dan kelestariannya. Dalam 

upaya menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama dan/atau menarik wisatawan 

untuk berkunjung kembali, maka daya tarik wisata di suatu daerah tujuan wisata 

diperkuat dengan suguhan pertunjukan (atraksi), artinya selain daya tarik yang sudah 

ada, perlu ditambah dengan suatu pertunjukan yang dapat dinikmati, dilihat, ditonton, 

dilakukan, diperoleh oleh para wisatawan selama berkunjung sehingga memberikan 

kesan yang memikat. 

2.  Perhubungan dan Transportasi 

Daya tarik wisata yang menarik tak akan banyak maknanya tanpa dukungan 

sarana dan prasarana wisata. Transportasi atau perangkutan merupakan hal yang 

penting karena perangkutan menghubungkan wisatawan dengan obyek wisata yang 

dituju. Keandalan fasilitas dan pelayanan jasa perangkutan sangat penting artinya 

bagi upaya pengembangan kepariwisataan, karena perangkutan adalah urat nadi 

kegiatan ekonomi dan jaringan penghubung antar kegiatan. Pelayanan angkutan 

pariwisata tidak selalu harus khusus hanya untuk kepentingan pariwisata. Pelayanan 

angkutan pariwisata menyatu dan terpadu dengan pelayanan angkutan umum. Para 

wisatawan harus yakin dan merasa terjamin akan sampai dengan selamat dan kembali 

dengan selamat pula sesuai dengan waktu yang telah direncanakannya. Fungsi utama 

perangkutan adalah memindahkan orang dan barang dari asal (tempat tinggal 

wisatawan) ke destinasi (DTW). Salah satu ciri utama pariwisata adalah ‘melakukan 

perjalanan’, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa pelayanan jasa perangkutan maka 

kepariwisataan akan lumpuh.   

Terminal (bandara, dermaga/pelabuhan, stasiun, dan terminal bus) adalah titik 

kontak pertama wisatawan dengan Negara/daerah tujuan. Kesan pertama yang baik 

tentang Negara atau daerah tujuan wisata harus sudah tampil di terminal. Terminal 
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sebagai gerbang utama harus tampil mencerminkan wajah Negara/daerah wisata yang 

bersangkutan. Informasi lengkap secara garis besar tentang obyek wisata harus sudah 

diperoleh di terminal. Penanganan dan pelayanan segala urusan yang lamban di 

terminal dapat menjadi kendala dan penyebab keengganan wisatawan mengunjungi 

suatu daerah tujuan wisata. Sebaliknya, pelayanan yang prima (ramah, rapi) dengan 

sendirinya menjadi iklan yang amat besar pengaruhnya dan menjadi penunjang daya 

tarik wisata.  

3. Akomodasi/Perhotelan 

 Akomodasi / perhotelan adalah sarana kepariwisataan yang erat kaitannya 

dengan daerah tujuan wisata. Sebelum wisatawan melanjutkan perjalanannya menuju 

objek wisata sebagai destinasi akhir, diperlukan sarana yang dapat menampung 

wisatawan berupa hotel/penginapan. Perhotelan tidak dapat dipisahkan dari 

pariwisata. Tanpa kegiatan kepariwisataan dapat dkatakan akomodasi perhotelan akan 

lumpuh, sebaliknya pariwisata tanpa hotel merupakan suatu hal yang tidak mungkin. 

Daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata perlu mengembangkan akses dan 

fasilitas akomodasi yang memadai. Tanpa akses dan akomodasi yang baik, maka 

potensi daya tarik wisata, iklim yang baik, peristiwa pariwisata, pemandangan indah, 

keragaman budaya, dan kesenian rakyat yang berada di suatu daerah wisata tidak 

akan mempunyai makna berarti bagi pengembangan daerah yang bersangkutan. 

4. Rumah makan/Restoran 

Rumah makan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pariwisata. Rumah 

makan merupakan fasilitas yang selalu dibutuhkan wisatawan apabila berkunjung ke 

suatu daerah wisata. Rasa lapar dan haus tidak dapat dihindari oleh wisatawan ketika 

akan berkunjung ke daerah wisata atau sedang berkunjung di daerah wisata sehingga 

wisatawan membutuhkan rumah makan. Selain mencari makanan yang enak atau 

khas dari daerah yang dikunjunginya, wisatawan pun menginginkan pelayanan yang 

baik dari rumah makan tersebut. 
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5. Toko suvenir  

Para penjaja cinderamata, pramuwisata, para pedagang keliling merupakan hal 

yang juga penting dalam pariwisata karena keberadaan mereka dapat melayani 

beberapa kebutuhan wisatawan, bahkan tidak jarang mereka justru menjadi objek 

wisata, misalnya penjual nasi liwet gendongan di Solo dapat menjadi atraksi bila 

dikemas secara professional tanpa merusak unsur keasliannya.  

6. Jalan 

Prasarana wisata sama dengan prasarana umum yang dibutuhkan oleh 

masyarakat banyak, artinya tidak khusus digunakan untuk kepentingan wisatawan 

saja. Kondisi infrastruktur (jalan, dan lainnya) merupakan faktor penting dalam 

mendukung kegiatan pariwisata. Kondisi jalan yang baik dan lancar akan 

memudahkan wisatawan untuk mengunjungi berbagai daerah wisata. Namun, jika 

kondisi jalan rusak dan macet, akan mengurangi minat berkunjung wisatawan dan 

agen perjalanan pun tidak akan menawarkan wisata ke obyek wisata yang memiliki 

kondisi jalan rusak dan macet, karena akan membuang waktu.  

7. Air dan Listrik  

Infrastruktur lain yang penting bagi pariwisata yaitu air dan listrik. Komponen 

ini memiliki peran penting sebagai penunjang operasional komponen lain. Industri 

merupakan sektor kegiatan yang sangat banyak membutuhkan air. Wisatawan pun 

membutuhkan air yang bersih untuk memenuhi kebutuhannya seperti mandi, 

memasak air, dan sebagainya. Selain itu, ketersediaan sumber energi (listrik) adalah 

prasyarat bagi pengembangan industry seperti perhotelan, dan banyak industri 

rumahan yang juga tergantung pada ketersediaan listrik sehingga industri pariwisata 

dapat menyediakan produk yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.  

8. Pom bensin 

Selain itu, pom bensin merupakan prasarana yang penting dalam menunjang 

pariwisata. Keberadaan pom bensin merupakan prasarana pendukung yang 

dibutuhkan oleh masyarakat banyak termasuk juga wisatawan. Bagi wisatawan yang 

ingin berkunjung ke daerah wisata, terutama daerah wisata yang perlu ditempuh 
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dengan kendaraan, pom bensin memegang peranan penting, sebagai tempat pengisian 

bensin agar perjalanan yang ditempuh oleh wisatawan dapat berjalan lancar.  

9. Rumah sakit 

Fasilitas kesehatan diperlukan tidak semata-mata untuk kepentingan 

pariwisata, namun merupakan fasilitas umum yang harus ada di setiap daerah. Hal 

penting bagi para wisatawan adalah jaminan bahwa di daerah tujuan wisata yang akan 

dikunjunginya mereka mempunyai akses mudah ke fasilitas kesehatan. Layanan 

kesehatan dapat pula menjadi tambahan daya tarik suatu destinasi, seperti 

dikemukakan Yoeti (1985 ; 174) yakni kebijakan Tourist Organization of Thailand 

(TOT) di Bangkok yang memberi layanan kesehatan gratis pada wisatawan yang 

sakit. Selain jaminan layanan kesehatan, jaminan keamanan suatu destinasi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya tarik destinasi yang 

bersangkutan dan merupakan hal yang penting bagi kegiatan wisata.  

10. Layanan komunikasi  

Selain tergantung pada mutu jasa layanan perangkutan, kegiatan 

kepariwisataan tergantung pula pada mutu jasa layanan komunikasi dan informasi. 

Informasi lengkap dan cermat perihal daerah tujuan wisata, dan daya tarik wisata 

sangat diperlukan oleh para calon wisatawan. Tanpa dikomunikasikan, maka potensi 

daya tarik wisata di suatu daerah tujuan wisata tidak berarti apa-apa. Selain itu, 

dengan fasilitas komunikasi yang tersedia (antara lain : telepon, telegraf, radio, 

televisi, internet) para wisatawan tetap akan dapat berhubungan langsung dengan 

siapapun dan dari mana pun yang dikehendaki. Keadaan ini secara psikologis akan 

sangat berpengaruh pada ‘rasa aman’ para wisatawan di manapun berada. Radio, 

televisi, dan media cetak selain berperan sebagai media cetak, juga menjadi media 

informasi dan promosi bagi daerah tujuan wisata. Promosi dilakukan dengan berbagai 

media, terutama televisi, dan media cetak (brosur, buku panduan, dan lain-lain). 

Selain itu, Biro perjalanan dan Agen perjalanan sangat besar peranannya dalam 

memasarkan suatu destinasi serta memberikan informasi yang dirangkai dalam paket-

paket wisata yang ditawarkan kepada para calon wisatawan. Sumber lain yang dapat 
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memberi keterangan adalah instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun 

luar negeri. (sumber : Suwardjoko dan Indira, 2007) 

 

2.4       Pengertian Kualitas Pelayanan  

Kunci keberhasilan dalam pemasaran jasa adalah memenuhi atau melebihi 

pengharapan konsumen sasaran mengenai mutu atau kualitas jasa.  

Pengertian kualitas menurut Goetsh dan Davis (1994) yang dikutip Tjiptono 

(2006 ; 51) :  

“Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan.” 
 
Pengertian kualitas jasa menurut Wykof  yang dikutip oleh Tjiptono (2006 ; 

59), yaitu : 

“Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 
keinginan pelanggan.”  
 
Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu 

dirasakan expected service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau 

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

maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas 

yang ideal. Sebaliknya, jika jasa diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan 

maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya 

secara konsisten.  
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2.4.1    Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan Pelayanan  

 Menurut Gosper yang dikutip dalam buku manajemen pelayanan (2005 ; 

145), faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam pelaksanaan 

pelayanan adalah :  

a. Ketepatan waktu pelayanan, seperti waktu tunggu dan proses pelayanan  

b. Akurasi pelayanan, yaitu berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas 

kesalahan  

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan  

d. Tanggung jawab misalnya cara penerimaan pesanan, dan penanganan keluhan 

dari pelanggan eksternal  

e. Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana 

pendukung 

f. Kemudahan mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan banyaknya outlet, 

petugas, staf administrasi, dan fasilitas pendukung 

g. Variasi model pelayanan yaitu berkaitan dengan inovasi untuk memberikan 

pola-pola baru dalam pelayanan, features dari pelayanan  

h. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan flexibilitas dan penanganan permintaan 

khusus  

i. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan lokasi, ruang pelayanan, dan 

kemudahan menjangkau pelayanan.  

j. Atribut pendukung pelayanan lainnya misalnya : lingkungan, kebersihan, 

ruang tunggu, fasilitas AC, tempat parkir, dan lain-lain.  

 

2.4.2   Faktor Utama Dalam mempengaruhi Kualitas Jasa 

     Harapan maupun penilaian konsumen terhadap kinerja perusahaan 

menyangkut beberapa dimensi kualitas jasa. Terdapat lima dimensi untuk mengukur 

kualitas jasa menurut Parasuraman et. Al yang dikutip oleh Rambat dan Hamdani 

(2006 ; 182), yaitu :  
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1. Berwujud (Tangible)  

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya 

merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal 

ini meliputi fasilitas fisik (contoh : gedung, gudang, dan lain-lain). 

Perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan 

pegawainya.  

2. Keandalan (Reliability)  

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi 

yang tinggi.  

3. Ketanggapan (responsiveness)  

Yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang 

cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian 

informasi yang jelas, tidak membiarkan konsumen menunggu persepsi yang 

negative dalam kualitas pelayanan.  

4. Jaminan dan kepastian (assurance)  

Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Hal ini meliputi beberapakomponen antara lain : komunikasi 

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

(competence), dan sopan santun (courtesy). 

5. Empati (Empathy)  

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki perhatian dan 
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pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

Sedangkan menurut Parasuraman yang dikutip oleh Tjiptono (2006 ; 69), 

terdapat 10 faktor utama yang menentukan kualitas jasa yaitu :  

1. Reliability  

Mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan 

memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama. Selain itu juga 

berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya 

menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati.  

2. Responsiveness  

Yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasanya 

sesuai dengan jadwal yang disepakati 

3. Competence  

Setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki ketaranpilan dan pengetahuan 

yang dibuthkan agar dapat memberikan jasa tertentu.  

4. Access  

Meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi 

fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, 

saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan lain-lain.  

5. Courtesy  

Meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan  keramahan yang dimiliki 

para contact personnel (seperti resepsionis, operator telepon, dan lain-lain) 

6. Communication  

Memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka 

pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 
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7. Credibility  

Sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama perusahaan, 

reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contact personnel, dan interaksi 

dengan pelanggan.  

8. Security  

Aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Aspek ini meliputi keamanan 

secara fisik (physical safety), keamanan financial (financial security), dan 

kerahasiaan (confidentiality).  

9. Understanding/knowing the Customer  

Usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan  

10. Tangibles  

Bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, 

representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit plastik). 

 

Apabila kelima elemen tersebut diperhatikan, diharapkan akan memberikan kepuasan 

kepada konsumen. Kepuasan adalah fungsi dari perceived performance dan 

expectation.  

S = f (E.P) 

S = Satisfaction 

E = Expectation 

P = Product Perceived Performance 

Jika jasa atau barang yang dibeli sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

konsumen, maka akan terdapat kepuasan dan seballiknya akan timbuh rasa kecewa. 

Bila kenikmatan yang diperoleh konsumen melebihi harapannya, maka konsumen 

betul-betul puas, mereka akan mengacungkan jempol, dan mereka akan mengadakan 

pembelian ulang serta member rekomendasi produk kepada rekan-rekannya.  

 Sebuah perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan 

menyampaikan secara konsisten layanan yang bermutu tinggi dibandingkan para 

pesaingnya dan yang lebih tinggi daripada harapan pelanggan. Harapan itu dibentuk 
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dari pengalaman masa lalu, pembicaraan dari mulut ke mulut, dan iklan perusahaan 

jasa. Setelah menerima jasa itu, pelanggan membandingkan jasa yang dialami dengan 

jasa yang diharapkan. Dalam penyampaian jasa kepada konsumen, seringkali terdapat 

kesenjangan antara perusahaan dan pelanggan, karena perbedaan persepsi mereka 

tentang wujud pelayanan.  

Menurut Rambat (2006 ; 184), lima kesenjangan yang menyebabkan adanya 

perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa, yaitu sebagai berikut :  

1. Kesenjangan persepsi manajemen 

Adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan 

persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan ini terjadi 

karena kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak 

memadai atas temuan penelitian, kurangnya interaksi antara pihak manajemen 

dengan pelanggan, komunikasi dari bawah ke atas yang kurang memadai, serta 

terlalu banyaknya tingkatan manajemen.  

2. Kesenjangan spesifikasi kualitas  

Kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa dan 

spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan terjadi antara lain karena tidak memadainya 

komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai ketidaklayakan, 

tidak memadainya standardisasi tugas, dan tidak adanya penyusunan tujuan  

3. Kesenjangan penyampaian jasa  

Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Kesenjangan 

ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor :  

• Ambiguitas peran, yaitu sejauh mana karyawan dapat melakukan tugas sesuai 

dengan harapan manajer tetapi memuaskan pelanggan  

• Konflik peran, yaitu sejauh mana karyawan meyakini bahwa mereka tidak 

memuaskan semua pihak. 

• Kesesuaian karyawan dengan tugas yang harus dikerjakannya  

• Kesesuian teknologi yang digunakan oleh karyawan  
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• Sistem pengendalian dari atasan, yaitu tidak memadaiinya system penilaian 

dan sistem imbalan  

• Kontrol yang diterima, yaitu sejauh mana karyawan merasakan kebebasan 

atau fleksibilitas untuk menentukan cara pelayanan  

• Kerja tim, sejauh mana karyawan dan manajemen merumuskan tujuan 

bersama di dalam memuaskan pelanggan secara bersama-sama dan terpadu. 

4. Kesenjangan komunikasi pemasaran  

Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Harapan 

pelanggan mengenai kualitas jasa dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh 

perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Kesenjangan ini terjadi karena :  

• Tidak memadainya komunikasi horizontal  

• Kecenderungan memberikan janji yang berlebihan. 

5. Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan  

Perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan oleh 

pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, maka perusahaan akan memperoleh citra 

dan dampak positif. Namun bila yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, 

maka kesenjangan ini akan menimbulkan permasalah bagi perusahaan. 

 

2.4.3   Strategi Meningkatkan Kualitas Jasa  

Menurut Tjiptono (2004 ; 88) ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas jasa, yaitu :  

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa  

Setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik 

kepada pelanggannya. Untuk itu dibutuhkan identifikasi determinan utama 

kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu, langkah pertama 

yang dilakukan adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan 

jasa yang paling penting bagi pasar sasaran. Langkah berikutnya adalah 
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memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap perusahaan 

dan pesaing berdasarkan determinan-determinan tersebut.  

2. Mengelola harapan pelanggan  

Semakin banyak janji yang diberikan perusahaan, maka semakin besar pula 

harapan pelanggan (bahkan bisa menjurus menjadi tidak realistis) yang pada 

gilirannya akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan 

pelanggan oleh perusahaan. Untuk itu ada suatu hal yang dapat dijadikan 

pedoman, yaitu : “Jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, tetapi 

berikan lebih dari yang dijanjikan.” 

3. Mengelola bukti ( evidence) kualitas jasa 

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena jasa merupakan 

kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang, maka 

pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta tangibles yang berkaitan 

dengan jasa sebagai bukti kualitas.  

4. Mendidik konsumen tentang jasa  

Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang 

sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang 

lebih ‘terdidik’ akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik.  

5. Mengembangkan budaya kualitas  

Budaya kualitas merupakan system nilai organisasi yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyemournaan kualitas 

secara terus menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, 

norma, nilai tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar 

dapat tercipta budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh 

pada seluruh anggota organisasi.  

6. Menciptakan automating quality 

Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang disebabkan 

kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun demikian, sebelum 



37 

 

memutuskan akan melakukan otomatisasi, perusahaan perlu melakukan 

penelitian secara seksama untuk menentukan bagian yang membutuhkan 

sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan otomatisasi.  

7. Menindaklanjuti jasa 

Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang 

perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi 

sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan 

persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perushaan dapat pula 

memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk berkomunikasi, baik 

menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka.  

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa  

Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu system yang menggunakan 

berbagai macam pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi dan kualitas jasa guna mendukung pengambilan 

keputusan. Informasi yang dibutuhkan mencakup segala aspek yaitu data saat 

ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta 

informasi mengenai perusahaan dan pelanggan.  

 

Sedangkan menurut Djaslim Saladin (2003 ; 139), ada sepuluh faktor dalam 

service quality, yaitu :  

1. Kesiapan sarana jasa (access) 

2. Komunikasi harus baik (communication) 

3. Karyawan harus terampil (competence) 

4. Hubungan baik dengan konsumen (courtesy) 

5. Perusahaan dan karyawan harus berorientasi pada konsumen (credibility) 

6. Harus konsisten dan cermat (responsivess) 

7. Cepat tanggap (responsiveness) 

8. Harus bisa dilihat (tangibles) 

9. Memahami keinginan konsumen (understanding knowing the customer) 
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2.5  Kepuasan konsumen  

2.5.1  Pengertian kepuasan Konsumen  

Menurut Djaslim Saladin (2003 ; 9), pengertian kepuasan pelanggan adalah :  

“Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 
yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) 
suatu produk dan harapan-harapannya” 
 
Menurut Day yang dikutip oleh Tjiptono (2006 ; 146) menyatakan bahwa :  

“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan 
antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 
actual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.”  
 
Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

respon pelanggan yang dirasakan setelah mengkonsumsi jasa dengan 

membandingkan harapan pelanggan dengan kenyataan yang dirasakan pelanggan 

terhadap suatu jasa.  

 

2.5.2  Pentingnya Kepuasan Konsumen 

Pelanggan harus mendapatkan kepuasan yang berkesinambungan agar 

nantinya pelanggan tersebut bersedia untuk melakukan pembelian ulang (repeat 

buying), dan akan memperkenalkan produk/jasa perusahaan kepada orang lain 

(recommendation). Hal tersebut dapat menghasilkan profit jangka panjang bagi 

perusahaan, tetapi hanya akan terjadi apabila pelanggan merasa mendapatkan nilai 

(value) dari setiap melakukan transaksi dengan perusahaan.  

Menurut Kotler (2005 : 68) definisi nilai pelanggan adalah :  

“Nilai yang diterima pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai 
pelanggan dan biaya total pelanggan. Jumlah nilai bagi pelanggan adalah 
kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi 
dalam mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan produk/jasa 
tersebut.”  
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Berdasarkan hal tersebut, Kotler (2005 ; 48) berpendapat bahwa pelanggan 

yang sangat puas akan :  

• Menjadi lebih setia  

• Membeli lebih banyak jika perusahaan memperkenalkan produk baru dan 

menyempurnakan produk yang sudah ada 

• Memberikan komentar yang menguntungkan tentang perusahaan dan produknya 

• Kurang memberikan perhatian pada merek dan iklan pesaing 

• Memberikan gagasan produk/jasa kepada perusahaan.  

• Membutuhkan biaya pelayanan yang lebih kecil daripada pelanggan baru karena 

transaksi menjadi rutin.  

Pelanggan yang merasa puas atas kualitas pelayanan yang dihasilkan perusahaan 

akan memperlihatkan sikap purna pembelian (posh-purchase action) yang 

menguntungkan. Sebaliknya, konsumen yang tidak puas akan memperlihatkan sikap 

purna pembelian yang kurang menguntungkan. Konsumen tersebut kurang berminat 

atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk melakukan pembelian ulang dan 

melakukan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang bersifat negatif.  

Pelanggan yang tidak puas akan bereaksi dengan tindakan yang berbeda. 

Berkaitan dengan hal ini, maka menurut Singh, yang dikutip Fandy tjiptono (2002 : 

78), ada empat tipe respon pelanggan terhadap ketidakpuasan, yaitu :  

1. Passive (14%)  

 Pelanggan jarang ambil tindakan bila merasa tidak puas, mereka merasa ada 

manfaat sosial dari komplain. Lagipula, norma pribadi mereka tidak mendukung 

aktivitas complain. 

2. Voices (37%)  

 Pelanggan jarang melakukan private atau public action. Sebaliknya, mereka 

memilih melakukan direct action, misalnya complain langsung ke perusahaan 

atau penyedia jasa yang bersangkutan. Mereka yakin bahwa direct action akan 

memberikan manfaat sosial dan norma pribadi mereka mendukung hal itu.  
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3. Irates (21%)  

 Pelanggan melakukan private action di atas tingkat rata-rata dan direct action 

dengan tingkat raa-rata, namun public action dengan tingkat yang rendah. Mereka 

meyakini bahwa complain memiliki manfaat sosial dan norma mereka 

mendukungnya.  

4. Activitists (28%)  

 Pelanggan lebih besar kemungkinannya melakukan private, direct, dan khususnya 

public action. Mereka sangat yakin bahwa complain memiliki manfaat sosial dan 

norma mereka mendukungnya.  

 

2.5.3 Teknik Pengukuran Kepuasan Konsumen  

   Kotler dan Keller  dalam bukunya Manajemen Pemasaran (2007 ; 137), 

menyebutkan beberapa cara untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu :  

1. Sistem keluhan dan saran (suggestion and recommended)  

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan 

saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang dapat digunakan berupa 

kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang mudah 

dijangkau atau sering dilewati pelanggan), menyediakan kartu komentar (yang 

bisa diisi langsung atau dikirim via pos kepada perusahaan), menyediakan 

saluran telepon khusus (customer hot lines), dan lain-lain.   

2. Survei periodik (periodic surveys)  

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

menggunakan metode survai, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara 

pribadi. Melalui survai perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan 

balik secara langsung dari pelanggan dan juga sekaligus member tanda 

(signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para 

pelanggannya.  
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3. Pembeli misterius (mystery shoppers)  

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost 

shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial 

produk perusahaan atau pesaing. Lalu ghost shopper tersebut 

menyampapaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan 

produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam 

pembelian produk-produk tersebut.  

4. Analisa konsumen yang hilang (costumer loss rate)  

Metode ini sedikit unik. Perusahaan berusaha menghubungi para 

pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok. 

Yang diharapkan adalah akan diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal 

tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil 

kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas.  

 

2.5.4  Faktor-faktor Timbulnya Ketidakpuasan Pelanggan  

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan 

berpengaruh pada pola perialku selanjutnya. Hal ini ditunjukkan pelanggan setelah 

terjadi proses pembelian. Apabila pelanggan merasa puas, maka dia akan 

menunjukkan besarnya kemungkinan untuk membeli kembali produk yang sama. 

Pelanggan yang puas juga cenderung akan memberikan referensi yang baik terhadap 

produk kepada orang lain.  

Tidak demikian dengan seorang pelanggan yang tidak puas. Pelanggan yang 

tidak puas dapat melakukan tindakan pengembalian produk, atau secara ekstrim 

bahkan dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan.  

Tentu banyak sebab-sebab timbulnya ketidakpuasan tersebut, menurut Buchari 

Alma (2004 ; 286)  munculnya rasa tidak puas terhadap sesuatu antara lain :   

1. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan 

2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan 

3. Perilaku personel kurang memuaskan  
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4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang  

5. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu terbuang dan harga 

tidak sesuai 

6. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan. 

 

2.5.5  Strategi Kepuasan Konsumen  

Ada beberapa strategi untuk memnuhi kepuasan konsumen, menurut Tjiptono 

(2004 ; 161) strategi kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :  

1. Relationship Marketing Strategy  

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, 

dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus 

menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan.  

2. Strategy Superior Customer Service  

Strategi ini berusaha menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada para 

pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang besar. Untuk mewujudkannya 

dibutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha 

gigih. 

3. Strategy Unconditional Guarantees 

Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan kualitas jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu juga akan 

meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencari tingkat kinerja yang 

lebih baik daripada sebelumnya 

4. Strategi Penanganan Keluhan Yang Efisien  

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas (atau bahkan 

pelanggan ‘abadi’) 
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2.6  Hubungan antara Sarana dan Prasarana Wisata Terhadap Kepuasan   

Konsumen  

Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan 

pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup 

serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan. Sedangkan prasarana 

kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana 

kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan 

untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam.  

Prasarana wisata juga merupakan prasarana umum artinya tidak khusus 

digunakan hanya bagi kepentingan pariwisata. Ketersediaan prasarana dan sarana 

akaan memperkuat daya tarik DTW yang bersangkutan. Selain itu, ketersediaan 

sarana dan prasarana wisata merupakan hal yang penting bagi wisatawan yang 

berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Dengan adanya sarana wisata (seperti 

perhotelan, rumah makan, dan lain-lain) dan prasarana wisata (seperti jalan raya, 

terminal, transportasi, dan lainnya) akan memberikan kenyamanan untuk tinggal lebih 

lama dan memberikan kepuasan bagi wisatawan dalam berwisata di daerah tersebut. 

Kepuasan wisatawan dapat memberikan manfaat bagi daerah tujuan wisata atau objek 

wisata antara lain berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan (melalui 

pembelian ulang/kunjungan ulang), menekan biaya transaksi pelanggan/wisatawan di 

masa depan (terutama biaya komunikasi, penjualan, dan layanan pelanggan). Namun 

untuk mengetahui apakah wisatawan sudah merasa puas atau belum tidaklah mudah, 

terutama dalam industri jasa pariwisata, karena sifat jasa yang hanya dapat 

dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Untuk mengetahui kepuasan wisatawan 

terhadap sarana dan prasarana wisata, maka perlu menilai kualitas pelayanan sarana 

dan prasarana wisata, dan membandingkan kinerja produk atau jasa pada berbagai 

dimensi kualitas pelayanan dengan harapan/ekspektasi wisatawan. Apabila kinerja 

sarana dan prasarana wisata sama dengan atau lebih besar dari harapan wisatawan, itu 

artinya wisatawan merasa puas. Bila kinerja sarana dan prasarana wisata kurang dari 
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harapan wisatawan, itu artinya wisatawan merasa tidak puas. Ketidakpuasan ini perlu 

dicari sumber masalahnya dan penanganan yang tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


