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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah sebuah industri hiburan yang didukung dengan fasilitas 

layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, pengusaha, pemerintah daerah 

dan pemerintah. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan individu atau kelompok 

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, mendapatkan hiburan, 

pengembangan pribadi, mempelajari daya tarik wisata, dan menikmati kekhasan 

tempat yang dikunjunginya dalam jangka waktu yang pendek. Kepariwisataan 

adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan 

lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, 

pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. 

Pengembangan pariwisata layaknya pengembangan usaha lain, 

membutuhkan tuntutan untuk mempertimbangkan selera pasar. Oleh karena itu 

dalam pengembangan pariwisata sangat penting untuk memperhatikan dan 

meningkatkan kualitas. Kecocokan dari tujuan, kualitas dan nilai untuk uang dari 

produk atau jasa-jasa yang bersangkutan menjadi tanggungjawab manajemen 

dalam membujuk pengunjung. 

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada yaitu bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap 

kepuasan pengunjung. Berkunjung ke objek wisata Bukit Holbung Kab Samosir. 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

bauran pemasaran terhadap kepuasan pengunjung berwisata dibukit Holbung 

kabupaten Samosir. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi manajemen 

dalam mengambil kebijakan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen berkunjung ke tempat pariwisata. Serta dapat memecahkan masalah 

pemasaran dan pengambilan kebijakan yang akan ditetapkan. 

Bauran pemasaran jasa merupakan syang dapat digunakan pemasar untuk 

membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Alat-alat 
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tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk 

merancang  program taktik jangka pendek. Bauran pemasaran jasa merupakan alat 

bagi pemasar yang terdiri dari atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang 

perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positoning yang 

diterapkan dapat berjalan dengan sukses, menjelaskan bahwa bauran pemasaran 

pada produk jasa berbeda dengan produk barang hal ini terkait dengan perbedaan 

karakteristik barang dan jasa. 

Product (Produk) merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Produk yang ditawarkan wisata Bukit Holbung Kab.Samosir  

seperti tempat-tempat berfoto yang sangat indah, tempat bersantai yang tersedia 

warung makan dan minum, serta pemandangan yang sangat bagus dan  

mendukung objek wisata yang ada di Kab. Samosir, khususnya di daerah sekitar 

wilayah pingiran danau Toba, guna mendukung meningkatnya kunjungan 

wisatawan. 

Price (Harga) adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu 

produk/jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki 

atau menggunakan produk/jasa. Bahwa penentuan harga mempengaruhi citra 

produk serta kepuasan pengunjung untuk membeli. 

Place (Tempat) merupakan daya tarik kepuasan distribusi merupakan 

kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Kepuasan 

mengenai penggunaan perantara untuk meningkatkan aksesabilitas jasa bagi para 

pelanggan dan kepuasan nonlokasi yang ditetapkan demi ketersediaan jasa. 

Lokasinya yang berada dibawah kaki gunung pusuk buhit menghadirkan pesona 

luar biasa, para wisatawan akan  melihat keindahan pohon pohon pinus dan 

kemegahan danau terbesar di Asia Tenggara itu serta melihat indahnya kota kecil 

Samosir dari kejauhan. Objek wisata Bukit Holbung juga berlokasi cukup dekat 

dengan objek wisata lainnya yang tak kalah menarik, seperti Menara pandang 

Tele, air terjun efrata, ulu Darat,serta objek wisata budaya desa limbong sagala. 

Promotion (Promosi) yang artinya aktivitas yang menyampaikan manfaat 

daripada produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya. Promosi pada 
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tempat ini yaitu biaya masuknya yang free (tidak dikenakan biaya), namun dengan 

syarat harus membeli produk yang di tawarkan oleh pemilik tempat, seperti 

berbagai macam makanan, minuman, maupun souvenir. 

People (Orang)  bahwa dalam hubunganya dengan pemasaran jasa, maka 

people yang berfungsi sebagai service provider sangat mempengaruhi kualitas 

jasa yang diberikan dan keramah-tamahan orang juga sangat mendukung. 

Wisatawan dengan penerimaan masyarakat lokal terhadap wisatawan ditempat 

tersebut. 

Process (Proses ) merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri 

dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin dimana 

jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. jarak antara daerah Medan ke 

Bukit Holbung bila melalui jalur darat kurang lebih 213,7 km yang membutuhkan 

waktu tempuh sekitar 5 hingga 5,5  jam. Dari kota siantar ke Daerah Bukit 

holbung bila melalui jalur darat kurang lebih 190,7 km yang membutuhkan waktu 

tempuh sekitar 3,5 hingga 4 jam.  

Physical evidence (Bukti fisik ) yaitu lingkungan fisik tempat jasa 

diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen untuk memenuhi 

kebutuhan para wisatawan dalam melakukan perjalan wisata maka tersedia sarana 

dan fasilitas pada Bukit holbung seperti : ada beberapa penginapan  yang tersedia, 

parkiran roda 2 dan roda 4, tempat ber kemah, warung minum, makan dan tempat 

bersantai yang semuanya dapat digunakan untuk spot indah untuk berfoto.  

Kawasan objek wisata ini masih dikelola secara swadaya oleh 

masyarakat lokal. Artinya lokasi objek wisata merupakan tanah milik individu-

individu yang diubah menjadi kawasan pariwisata. Kurangnya kerjasama 

masyarakat lokal dengan pemerintah kabupaten Samosir yang kehadirannya 

diharapkan turut ikut serta dalam pengelolaan, baik dalam memberikan sokongan 

berupa peningkatan sarana maupun prasarana, menjadikan objek pariwisata yang 

satu ini kurang populer, bahkan kalah populer dari objek wisata pantai pasir putih 

parbaba yang beberapa tahun belakangan ini baru dikembangkan. 
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Tabel 1.1 

Data Jumlah kunjungan wisatawan kabupaten Samosir 

Tahun 
Jumlah wisatawan domestic 

Per Orang 

Jumlah wisatawan mancanegara 

Per Orang 

2012 119.530 25.297 

2013 124.117 25.662 

2014 140.673 30.450 

2015 137.664 34.248 

2016 154.905 35.823 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2019) 

Dari data diatas terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 

domestic dan mancanegara dari tahun ke tahun walaupun dengan Jumlah yang 

cukup kecil, seperti yang terjadi pada wisatawan mancanegara antara tahun 2012 

dan 2013 yang hanya berselisih 365 wisatawan. 

Kabupaten Samosir merupakan salah satu daerah yang sedang 

mengembangkan pariwisatanya. Kabupaten Samosir mempunyai potensi wisata 

danau toba, kontur berbukit bukit, budaya suku batak dan peninggalan sejarah. 

Keunikan ini menjadi daya tarik yang kuat bagi wisatawan. Beberapa objek wisata 

di Samosir berhasil dikembangkan dan mendatangkan wisatawan, tetapi objek 

wisata lainnya belum berkembang. Salah satunya adalah Bukit Holbung yang 

berda di Dolok Raja, Harian Samosir. Tempat ini memiliki potensi alam serta 

pemandangan yang menakjubkan, sehingga memiliki potensi untuk 

dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain panorama 

pemandangan yang sangat indah dengan pemandangan Danau Toba dan bukit 

bukit yang ada disikitar Bukit Holbung sehingga dapat meningkatkan popularitas 

wisatawan untuk berkunjung dan menarik serta meningkatkan minat pengunjung 

untuk datang. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melihat berapa besar pengaruh 

bauran pemasaran terhadap kepuasan pengunjung yang memilih berwisatadi 

wisata Bukit Holbung. Atas hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan 
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judul “Pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pengunjung 

berwisata dibukit Holbung kabupaten Samosir”. 

 

1.2.        Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah untuk mengetahui keinginan konsumen 

perusahaan dapat merumuskan bentuk strategi pemasaran dalam penggunaan 

bauran pemasaran khususnya bagian jasa yang yang mampu mendukung 

menciptakan kepuasan pengunjung dalam menggunakan jasa yang ditawarkannya. 

inti pemasaran strategis modern terdiri atas tiga langkah pokok yaitu segmentasi, 

penentuan pasar, dan positioning. 

Terdapat kesamaan bauran pemasaran barang dan pemasaran jasa pada 

4P pertama yaitu product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion 

(promosi). Disamping itu , bauran pemasaran jasa ada tambahan 3P yaitu people 

(orang), process (proses), dan physicalevidence (bukti fisik). Unsur-unsur bauran 

pemasaran  inilah yang dijadikan sebagai identifikasi masalah untuk penelitian. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana produk (product) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir? 

2. Bagaimana harga (price) berpengaruh signifikan terhadap  kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir? 

3. Bagaimana tempat (place) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir ? 

4. Bagaimana Promosi (promotion) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir? 

5. Bagaimana orang (people) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir? 
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6. Bagaimana proses (process) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir? 

7. Bagaimana bukti fisik (physicalevidence) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk (Produtc) terhadap 

kepuasan pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Harga (Price) terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir. 

3. Untuk mengetahui bagaimana Tempat (place) terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir. 

4. Untuk mengetahui bagaiamana promosi (promotion) terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit holbung Kabupaten Samosir. 

5. Untuk mengetahui bagaimana orang (people) terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir. 

6. Untuk mengetahui bagaimana Proses (process) terhadap kepuasan 

pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten Samosir. 

7. Untuk mengetahui bagaimana Bukti Fisik (physicalevidence) terhadap 

kepuasan pengunjung berwisata di Bukit Holbung Kabupaten samosir 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dan diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, wawasan, pengalaman. 

2. Bagi Pihak Pengelola Destinasi Wisata di Kabupaten Samosir 



7 

 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

meningkatkan kualitas setiap destinasi wisata agar jumlah pengunjung 

yang datang juga semakin meningkat dan memiliki rasa kepuasan bagi 

pengunjung yang datang. 

1. Bagi Program Studi Manajemen 

Sebagai bahan literatur perpustakaan dibidang penelitian khususnya untuk 

Program Studi Manajemen mengenai faktor faktor yang 

mempengaruhi kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Bukit 

Holbung Wisata Kabupaten Samosir. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lain, 

yang ingin meneliti objek yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1  Landasan Teori 

2.1.1Pengertian Pemasaran 

Menurut Limakrisna (2017:4) “Pemasaran adalah suatu kegiatan 

dalam perekonomian yang membantu menciptkan nilai ekonomi.” . Menurut 

American Marketing Assosiation “pemasaran adalah suatu fungsi organisasi 

dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

memberikan nilai kepada pelanggnan dan untuk mengelola hubungan 

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya”. Menurut kotler (2008:5) menyatakan bahwa“Inti dari 

pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

manusia dan sosial.” 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang berkaitan untuk mengetahui 

konsumen dan pengembangan, mendistribusikan, mempromosikan, serta 

menetapkan harga yang sesuai dari produk atau jasa untuk mencapai kepuasan 

pelanggan dan memperoleh keuntungan, dan kebutuhan Manusia. 

 

2.1.2   Pemasaran Jasa 

Menurut Tjiptono (2018:41) “pemasaran jasa adalah seperangkata alat 

yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk krakteristik jasa yang 

ditawarkan oleh pelanggan alat alat tersebut dapat digunakan untuk 

menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk merancang program 

taktik jangka pendek’’ 

pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal, melainkan 

juga pemasaran internal yang interktif. Pemasaran eksternal menggambarkan 

pekerjan bisa untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan 

mempromosikan jasa tersebut kepada konsumen. Pemasaran interaktif 
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menggambarkan kemampun karyawan dalam melayani klien. Klien menilai jasa 

bukan hanya berdasarkan mutu teknisnya,  tetapi juga berdasarkan fungsi-

fungsional”. 

Karena jasa mempunyai kualitas pengalaman dan kepercayaan yang tinggi, 

resiko dalam pembeliannya akan lebih banyak. Hal ini mengandung beberapa 

konsekuensinya. Pertama ,konsumen jasa umumnya mengandalkan cerita dari 

mulut ke mulut dari pada iklan. Kedua, mereka sangat mengandalkan harga, 

petugas dan petunjuk fisik untuk menilai mutunya. Ketiga sangat setia pada 

penyedia jasa yang memuaskan mereka. Perusahaan jasa mengahadapi tiga tugas, 

yaitu meningkatkan diferensiasi, mutu jasa, dan produktivitas. 

 

2.2 Pengertian Pariwisata 

 Berwisata telah menjadi kebutuhan setiap orang untuk mengisi waktu 

luang untuk beristirahat dari keseharian aktifitas yang padat. Berwisata 

merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang diluar tempat tinggal. Pariwisata 

adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan dari 

pekerjajan-pekerjaan rutin,  keluar dari tempat kediamannya. Menurut Gde Pitana 

(2009 :126 ) “Pariwisata merupakan suatu tempat yang di kunjungi dengan 

waktu yang segnifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan 

tempat lain yang dilalui selama perjalanan”.Dari beberapa defenisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa pariwisata adalah aktivitas seseorang diluar tempat tinggalnya 

untuk berwisata, bisnis atau tujuan lain dan tidak menetap ditempat tersebut. 

 MenurutNel Arianty (2016:92)“Bauran pemasaranmerupakan 

sekumpulan dari variabel pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu 

badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran.” Alat-alattersebut dapat 

digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk merancang 

program taktik jangka pendek.Beberapa pendapat mengenai bauran pemasaran 

jasa; menurutNel Arianty (2016:93)bahwa marketing mix untuk jasa terdiri dari 

7P yaitu : 
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1. Produk (Product)  

adalahsesuatu bentu jasa untuk memuaskan kebutuhan daripada wisatawan yaitu 

obyek yang dapat ditawarkan wisata Bukit Holbung  seperti makanan, minuman, 

dan souvenir yang dijual. 

2. Harga (Price) 

bagaimana strategi pengukuran harga Jumlah kesepakatan yang ditentukan oleh 

produsen atas barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Pada objek wisata 

Bukit holbung tidak ada harga yang ditawarkan ketika berkunjung untuk sekedar 

menikmati Pemandangan tersebut, namun dengan syarat harus melakukan 

pembelian berupa makanan, minuman, ataupun souvenir dengan biaya minimal 

Rp.10.000 

3.Promosi(Promotion) 

bagaimana mengkomunikasikan produk jasa yang dimiliki agar diminati 

konsumen. cara yang dilakukan oleh pihak wisatawan dalam hal memperkenalkan 

produk yang ditujukan untuk menarik perhatian konsumen. pihak Objek wisata 

Bukit holbung Samosir melakukan promosi dengan melalui surat kabar, televisi, 

dan media sosial seperti instagram dan facebook serta bekerja sama dengan pihak 

dinas pariwisata kabupaten samosir. 

4. Tempat(place) 

 bagaimana menyediakan produk jasa pada tempat dan waktu yang dibutuhkan 

oleh konsumennya. wadah dimana kegiatan atau transaksi pemasaran dilakukan. 

Seperti objek wisata Bukit holbung yang membuat produk seperti tempat-tempat 

untuk menikmati pemandangan yang indah ,ber kem serta objek objek untuk 

berfoto. 

5. Orang (people) 

suatu peranan penting dalam perusahaan jasa karena terlibat lansung dalam 

menyampaikan produk jasa. Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa orang 

merupakan asset utama yang berfungsi sebagai service provider yang sangat 

mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Mereka akan mempengaruhi persepsi 

pengunjung, nama, dan citra perusahaan serta pengguna jasa perusahaan lainnya. 
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6. proses(process) 

melibatkan setiap kegiatan yang diperlukan dalam menyuguhkan produk jasa. 

Seperti prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, dan hal-lah rutin lainnya, dimana 

jasa dihasilkan dan disampaikan kepada pengunjung. 

7. Bukti Fisik(Physical Evidence) 

Bagaimana penampilan  fisik perusahaan jasa tersebut untuk mempengaruhi 

pengunjung dalam memakai produk jasanya. Unsur-unsur yang termasuk di dalam 

bukti fisik antara lain lingkungan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan 

barang lainnya yang disatukan dengan service yang diberikan, seperti tiket, 

sampul, label, dan lain sebagainya. 

 

2.4  Bauran pemasaran 

Merupakan sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran . menurut 

Tjiptono dalam penelitian Dhiba (2014: 98). “Bauran pemasaran jasa 

merupakan seperangkat alat yang dapat pemasar untuk membentuk 

karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan”.Ada beberapa 

pendapat mengenai bauran pemasaran jasa 

1. Product ( Produk) 

2. Price (harga) 

3. Promotion(promosi) 

4. Place (tempat) 

5. People (orang) 

6.Process (proses) 

7. Physical evidence (bukti fisik). 

 

2.4.1 Product 

Menurut Alma (2018:140) ‘’Produk adalah segelah sesuatu yang 

dapat ditawarkan dipasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumsen. Produk terdiri atas barang jasa, pengalaman ,events, orang, 

tempat, kepemilikan ,organisasi, informasi dan ide’’.  
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Jadi, produk ialah seperangkat atribut yang berwujud maupun tidak 

berwujud yang bisa ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, sehingga usaha untuk mencapai tujuan pribadi maupun organisasi 

dapat terwujud. 

 

2.4.2 Harga (price) 

adalah Menurut Jasin (2016:130)“suatu nilai Tukar dari produk barang 

maupun jasa yang dinyatakan dalam jasa yang dinyatakan dalam suatu  

moneter. Selain itu harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu 

perusahaan karena harga menentukan seberapa besar ke untungan yang 

akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang 

atau jasa”. 

 

2.4.3  Promosi (Promotion) 

Menurut Alma (2018:181) “Promosi adalah sejenis komunikasi yang 

memberi penjelasan untuk menyakinkan calon konsumen tentang barang 

dan jasa”. Jadi, promosi adalah suatu komunikasi yang memberikan penjelasan 

tentang suatu informasi yang dapat mempengaruhi, membujuk, serta meyakinkan 

calon konsumen tentang barang dan jasa agar mau membeli produk barang 

maupun jasa tersebut. 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. 

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan 

dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen 

dalam kegiatan pembeliaan/penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya.  

 

2.4.4 Tempat (place) 

Menurut Tjiptono dalam penelitian Dhiba (2011:98)“Tempat atau 

lokasi adalah sebuah titik tertentu yang dipilih oleh perusahaan untuk 

melaksanakan segala aktivitas usahanya, dimana titik tersebut mempunyai 
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pengaaruh terhadap strategi-strategi usaha dari perusahan yang 

bersangkutan”. Konsep distribusi jasa pariwisata berhubungan dengan 

komunikasi telepon untuk pemesanan sebagai saluran distribusinya.
 

Lokasi atau tempat pelayanan jasa yang digunakan dalam memasok jasa 

kepada pelanggan yang dituju merupakan keputusan kunci. Kepuasan mengenai 

lokasi pelayanyang akan digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana 

penyerahan jasa kepada pelanggan dan dimana itu akan berlangsung. Tempat juga 

penting sebagai lingkungan dimana dan bagaimana jasa akan diserahkan, sebagai 

bagian dari nilai dan manfaat dari jasa. 

 

2.4.5 Orang (people) 

Menurut Lupiyoadi dalam penelitian Dhiba (2011:98)“Dalam 

hubungannya dengan pemasaran jsa “orang” yang berfungsi sebagai 

penyediaan jasa yang sangat yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang 

diberikan”. Untuk mencapai kualitas terbaik maka pegawai/penyedia jasa harus 

dilatih untuk menyadari pentingnya pekerjaan mereka, yaitu memberikan 

konsumen kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Proses mendapatkan jasa 

yang cepat dalam melayani wisatawan yang meminta jasa yang diinginkan, dan 

proses pembayaran karcis yang cepat, baik pada waktu libur maupun hari-hari 

lainnya. Apabila memang terlihat banyaknya wisatawan yang berdatangan untuk 

membeli karcis. Pembayaran terbuka seluruhnya dan pelayanannya pun cepat. 

sehingga wisatawan tidak perlu mengantri untuk membeli tiket masuk. Karna hal 

tersebut dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan. 

 

2.4.6 Proses (process) 

Menurut Lupiyoadi dalam penelitian Dhiba (2011:98) “Proses 

merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri atas prosedur, 

jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal hal rutin, dimana jasa 

dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen”.Proses juga bisa diartikan 

sebagai metode pengoperasian atau serangkaian tindakan tertentu yang umunya 

berupa langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang telah 
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ditentukan. Selain itu kepuasan dalam manajemen operasi adalah sangat penting 

untuk suksesnya pemasaran jasa. Seluruh aktifitas kerja adalah proses, proses 

melibatkan prosedur-prosedur, tugas-tugas, mekanisme-mekanisme, aktifitas-

aktifitas dan rutinitas-rutinitas dengan apa produk (barang atau jasa) disalurkan ke 

pelanggan. Identitas manajemen proses sebagai aktifitas terpisah adalah prasyarat 

bagi perbaikan jasa. Pentingnya elemen proses ini khususnya dalam bisnis jasa 

disebabkan oleh persediaan jasa yang tidak dapat disimpan. 

 

2.4.7 Bukti fisik (physicalevidence) 

Menurut Zeithaml dan Bitner dalam Hurriyati, dalam penelitian Dhiba 

(2011:98) “Suatu hal yang secara nya dan ikut mempengaruhi keptusan 

konsumen untuk membeli dan mengunakan produk yang ditawarkan”..Bukti 

fisik juga perlu dalam bauran pemasaran, karena bentuk luar produk dan jasa 

berpengaruh terhadap persepsi orang tentang produk jasa tersebut. Dalam 

sejumlah kasus bukti ini mencakup fasilitas fisik dimana jasa ditawarkan, seperti 

fasilitas kantor cabang perusahaan. 

Jadi bukti fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut 

mempengaruhi kepuasan pengunjung untuk membeli dan menggunakan produk 

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

lingkungan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya 

yang disatukan dengan service yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain 

sebagainya. 

 

2.5 Elemen Program Kepuasan Pengunjung/wisatawan 

Menurut Tjiptono (2016: 358) ada elemen utama dalam program kepuasan 

pelanggan yaitu: 

1. Barang dan jasa berkualitas.  

Perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus 

memiliki produk berkualitas baik dan layanan prima. Paling tidak, standartnya 

harus menyamai para pesaing utama dalam industri. 
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2. Relationship Marketing.  

Kunci pokok dalam setiap program promosi loyalitas adalah upaya menjalin 

relasi jangka panjang dengan para pelanggan, asumsinya adalah bahwa relasi 

yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa  dan pelanggan 

dapat membangun bisnis ulangan (repeat business) dan menciptakan loyalitas 

pelanggan. 

2. Program promosi loyalitas.  

Program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi antar 

perusahaan dan pelanggan. Biasanya, program ini memberikan semacam 

penghargaan khusus seperti bonus, diskon, voucher dan hadiah yang dikaitkan 

dengan frekuensi pembelian atau pemakaian produk/jasa kepada pelanggan 

kelas kakap atau pelanggan runtin agar tetap loyal pada produk dari perusahaan 

yang bersangkutan. 

3. Focus pada pelanggan terbaik. 

Sekalipun program promosi loyalitas beraneka ragam bentuknya namun semua 

memiliki kesamaan pokok dalam hal fokus pada pelanggan yang paling 

berharga. 

5. Sistem Pemangan Komplain Secara Efektif 

Penangan komplain terkait erat dengan kualitas produk. Perusahaan harus 

terlebih dahulu memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan benar-

benar berfungsi sebagaimana mestinya sejak awal. 

 

A. TINJAUAN EMPIRIS 

1. Pada penelitian Ismiyati, “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Keputusan Wisatawan Untuk Mengunjungi Sendratari Ramayana 

Prambanan” Terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi terhadap 

keputusan wisatawan untuk mengunjungi sendratari ramayana prambanan. 

2. Pada penelitian Bambang Supriyatno, “Pengaruh Strategi Pemasaran 

Terhadap Peningkatan Jumlah Pengunjung Objek Wisata Di Kabupaten 

Ngawi” berdasarkan uji t pada variabel produk, promosi, dan tempat distribusi 
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tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel harga 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Sedangkan berdasarkan uji f 

diperoleh kesimpulan bahwa variabel produk, harga, promosi dan tempat 

distribusi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah 

pengunjung objek wisata di kabupaten Ngawi. 

3. Pada penelitian Januar Ista Poppy Mercelina Suratman, “Pengaruh Bauran 

Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Berkunjung (Studi Pada Pengunjung 

Taman Rekreasi Sengkaling”menunjukkan semua variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara simultan, sedangkan secara parsial hanya 

variabel produk, tempat, dan bukti fisik yang mempnyai pengaruh secara 

signifikan. 

 

2.6 Kerangka Berfikir 

Pada dasarnya pemasaran jasa berbeda dengan pemasaran barang 

manufaktur. Perbedaan ini disebabkan karakteristik produk jasa yang khas dan 

berbeda dari barang fisik. Bauran pemasaran jasa lebih luas dari bauran 

pemasaran barang. Menurut Kotler dan Amstrong, terdapat kesamaan bauran 

pemasaran barang dan bauran pemasaran jasa pada 4P pertama yaitu product 

(produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi). Disamping itu, 

bauran pemasaran jasa ada tambahan innya yaitu people (orang), process (proses), 

dan physical evidence (bukti fisik). 

Sesuai dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti peneliti terkait 

kepuasan pengunjung pada objek wisata Bukit Holbung Kabupaten Samosir, 

maka peneliti memfokuskan penelitian pada 7 Elemen dari bauran pemasaran jasa 

yaitu Product, Price, place, Promotion people, process, dan physical evidence 

terhadap Kepuasan pengunjung yang berkunjung di objek wisata Bukit Holbung 

Kab. Samosir. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

2.7 HIPOTESIS 

Hipotesis adalah Suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, 

atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan 

pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, 

serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. 

PRODUK 

(X1) 

BUKTI FISIK 

(X7) 

 

PROMOSI 

(X4) 

HARGA 

(X2) 

PROSES 

(X5) 

TEMPAT 

(X3) 

ORANG 

(X6) 

KEPUASAN 

PENGUNJUNG 

(Y) 
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Sesuai dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti peneliti terkait 

kepuasan pengunjung pada objek wisata Bukit Holbung kabupaten Samosir, maka 

di penelitian ini hipotesisnya adalah: 

• Produk (product) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kepuasan 

konsumen dalam berwisata di Bukit Holbung kabupaten Samosir. 

• Harga (price) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan  

konsumendalam berwisata di Bukit Holbung kabupaten Samosir. 

• Tempat (place) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan  

konsumen dalam berwisata Bukit Holbung kabupaten Samosir. 

• Promosi (promotion) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen dalam berwisata di Bukit Holbung kabupaten 

Samosir. 

• Orang (people) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen dalam berwisata di Bukit Holbung kabupaten Samosir. 

• Proses (process) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen dalam berwisata di Bukit Holbung kabupaten Samosir. 

• Bukti fisik (physical evidence) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen dalam berwisata di Bukit Holbung kabu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. DESAIN PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. dimana desain yang 

digunakan adalah statistik deskriptif, statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimananya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umun atau generalisasi.  

 

3.2. POPULASI DAN SAMPEL 

Menurut Kuncoro, “Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya 

berupa orang, objek , transaksi,  atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari 

atau menjadi objek penelitian” Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang sudah pernah berkunjung ke wisata Bukit Holbung. 

Menurut Mudrajat Kuncoro, Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. 

Kriteria yang ditetapkan penulis untuk pemilihan sampel penelitian ini adalah mereka wisatawan 

pesiar yang setidaknya pernah mengunjungi 1 kali tempat wisata Bukit Holbung. Kajian 

penelitian untuk untuk kelas bisnis dan manajemen memberikan syarat dalam pengambilan 

ukuran sampel minimal, yaitu: 

1. Penelitian deskriptif, jumlah sampel minimum adalah 10% dari populasi 

2. Penelitian korelasi, jumlah sampel minimum adalah 30 sample 

3. Penelitian hasil perbandingan, jumlah sampel minimum 30 subjek per group 

4. Penelitian eksperimental, jumlah sampel minimum adalah 5 subjek per grup 

 

Berdasarkan kajian penelitian di atas, maka penulis mengambil sampel sebanyak 100 

orang untuk meneliti pengaruh produk, harga, promosi, tempat, orang, proses, dan bukti fisik. 

3.3. METODE PENGAMBILAN SAMPEL 

Dalam penelitian ini, menurut ahli yaitu mudrajat kuncoro dalam teknik pengambilan 

sampel yang digunakan peneliti adalah dari salah satu desain sampel nonprobabilitas yaitu 
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purpovise sampling, dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa 

karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Karakteristik anggota 

sampel yang dimaksudkan adalah wisatawan pesiar yang pernah berkunjung ke tempat wisata 

Bukit Holbung minimal satu kali. Wisatawan pesiar yaitu wisatawan yang berkunjung hanya 

untuk keperluan rekreasi, liburan, dan studi. 

 

3.4. METODE PENGUMPULAN DATA 

3.4.1. Metode observasi 

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, 

objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 

dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau 

informasi.  Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi berfokus, yaitu mulai 

menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-

pola perilaku. 

 

3.4.2. Metode kuesioner 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini di dapatkan langsung dari pengisian yang ditujukan kepada responden. 

 

3.5. SKALA PENGUKURAN 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Dalam 

skala ini terdapat skala pengukuran likert, cara inilah yang dilakukan penulis untuk meneliti 

kusioner. Skala likert digunakan untuk  mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala lekert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa instrument atau pertanyaan. 

Berikut adalah ukuran dari setiap skor 

 

Tabel 3.1 

Skala likert untuk pengukuran ordinal 
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Pilihan jawaban Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Sumber : Sugiyono 2015 

 

3.6. DEFINISI INSTRUMEN PENELITIAN  

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan fenomena alam maupun sosial 

yang diamati. Instrumen peneltian juga digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi 

kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel 

Variabel Defenisi variable Indikator Ukuran 

Produk 

(X1) 

Produk merupakan keseluruhan 

konsep objek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai 

kepada konsumen (kotler dan 

amstrong). 

1. Variasi produk 

2. Kualitas produk 

3. Desain produk 
Skala  

Likert 

Harga 

(X2) 

Harga adalah salah satu elemen 

bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan, elemen 

lain menghasilkan biaya. (kotler 

dan keller)  

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. kesesuaian harga dengan 

manfaat 

Skala 

Likert 

Tempat 

(X3) 

Gabungan antara lokasi dan 

keputusan atas saluran distribusi 

dalam hal ini berhubungan dengan 

bagaimana cara penyampaian jasa 

kepada konsumen dan dimana 

lokasi yang strategis (Fandy 

Tjiptono). 

1. Akses 

2. lalu lintas 

3. tempat parkir 
Skala 

Likert 

Promosi 

(X4) 

Promosi adalah sejenis 

komunikasi yang memberikan 

penjelasan yang meyakinkan 

calon konsumen tentang barang 

dan jasa (Buchari Alma).  

1. Penjualan pribadi 

2. Hubungan masyarakat 
Skala 

Likert 

Proses 

(X5) 

Semua prosedur aktual, 

mekanisme dan aliran aktivitas 

yang digunakan untuk 

menyampaikan jasa (Kotler dan 

1. Keterlibatan pelanggan  

2. Kesederhanaan proses 

3. Tahapan pelayanan 

Skala 

Likert 
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Keller). 

Orang 

(X6) 

Berfungsi sebagai penyedia jasa 

dan sangat mempengaruhi kualitas 

jasa yang diberikan (Lupiyoadi 

dan Hamdani). 

1. Karyawan 

2. motivasi dan penghargaan 

3. tim kerja 

Skala 

Likert 

Bukti fisik 

(X7) 

Bukti fisik adalah lingkungan 

fisik perusahaan tempat jasa 

diciptakan dan tempat penyedia 

jasa dan konsumen berinteraksi 

(Yazid). 

1. Fasilitas 

2. peralatan 

3. penampilan karyawan 

4. jaminan kualitas 

Skala 

Likert 

Kepuasan 

pengunjung  

(Y1) 

Kepuasan sebagai sebuah 

kesimpulan yang dicapai sesudah 

dilakukan pertimbangan, yang 

terjadi setelah satu kemungkinan 

dipilih, sementara yang lain 

dikesampingkan. 

1. Kebutuhan yang dirasakan  

2. Kegiatan sebelum membeli 

3. Perilaku waktu memakai 

4. Perilaku pasca pembelian 

Skala 

Likert 

 

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu koesioner. Validitas 

merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Metode yang akan 

digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir 

pertanyaan dengan total skor yang ingin diukur, yaitu dengan menggunakan coefficient 

correlation pearson dalam SPSS. Jika dinilai signifikansi ( P Value) > 0,05, maka tidak terjadi 

hubungan yang signifikan. Sedangkan, apabila nilai signifikan ( P Value ) < 0,05, maka terjadi 

hubungan yang signifikan. 

 

3.7.2      Uji Reabilitas 

Reliabilitas artinya tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang 

memiliki reliabilitas yang tinggi , yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang 

terpercaya  (reliable). Alat ukur dinyatakan reliabel jika memberikan pengukuran yang sama, 

meski dilakukan berulang kali dengan asumsi tidak adanya perubahan pada apa yang diukur. 

Dalam penelitian ini, uji relibilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai 

cronbach alpha (α). suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha ( α) 

> 0,6 yaitu bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda dengan 

menghasilkan kesimpulan yang sama. tetapi sebaliknya bila alpha < 0,6 maka dianggapkurang 
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handal, artinya bila variabel-variabel tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan 

dimensi yang berbeda akann menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 

 

3.8. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengujian-pengujian 

terhadap gejala penyimpangan asumsi klasik. Dalam asumsi klasik terdapat pengujian yang harus 

dilakukan. Uji normalitas, uji heterosdasitas. Cara yang digunakan untuk menguji  gejala 

penyimpangan asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.8.1. Normalitas  

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik mempunyai 

distribusi yang normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan cara : 

1) Melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data sesungguhnya 

diplotkan sedangkan distribusi normal akan membentuk garis diagonal. Apabila data 

distribusi normal maka plot data akan mengikuti garis diagonal. 

2) Melihat Histogram yang membandingkan data sesungguhnya dengan distribusi normal. 

Kriteria uji normalitas : 

Apabila p-value (Pv) <α (0,05) artinya data tidak berdistribusi normal 

Apabila p-value (Pv) >α (0,05) artinya data  berdistribusi normal 

 

3.8.2. Uji Heteroskesdesitas 

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan 

residual satu pengamatan ke pengematan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedasisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitisitas 

dengan cara melihat grafik scatterplot dan prediksi variabel dependen dengan residunya. 

 

3.8.3. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan adanya multikolonieritas. Salah satu 

metode untuk mendiagnosa adanya multicollinearity adalah dengan menganalisis nilai tolerance 
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dan lawannya variance inflation factor  (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena VIF = 1/tolerance. Nilai cutoff yang dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance kurang dari  0.1 atau sama 

dengan nilai VIF lebih dari 10. 

 

3.9 Metode Analisis Data 

Metode analisis linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variable bebas  (product, price, place, promotin ) Sektor pariwisata bagi sejumlah negara telah 

menjadi andalan dan prioritas dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian. 

Terlebih bagi negara Indonesia yang memiliki keindahan alam dan keberagaman budaya yang 

dapat menjadi daya tarik wisata andalan negeri ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas 

tersendiri dan memiliki keunikan ragam budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata sehingga 

dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut.  

(promotion, process, people, dan physical evidence) terhadap variable terikat  

(keputusan konsumen/wisatawan). Di dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan 

bantuan aplilkasi Software SPSS for Windows. Adapun persamaan regresi sampelnya adalah: 

Yi =   bo + b1X1i + b2X2i + b3X3i + b4X4i + b5X5i + b6X6i + b7X7i + e;  

i = 1, 2,3,4,5,6,7..............n 

Keterangan : 

Y   =  Kepuasan pengunjung  e     = Galat ( distrubance error)  

 

x1   =  Product    b1    =  Koefisien Regresi Product 

 

x2   =  Price   b2    =  Koefisien Regresi Price 

 

x3   = Place                          b3    = Koefisien Regresi Place 

 

x4   = Promotion   b4    = Koefisien Regresi Promotion 

      x5   = process                          b5    = Koefisien regresi Process 

      x6   = people      b6    = Koefisien regeresi People 
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      x7   = Physical Evidence          b7     = Koefisien regresi Physical Evidence 

  

3.9.1. Uji Parsial (uji-t) 

Uji – t  menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat.  

Ho:bi=0,i=1,2.3,4,5,6,7   Artinya Secara parsial  tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

dari variabel bebas  (price, promotion, people, process dan physical evidence) terhadap variabel 

terikat  (Kepuasan pengunjung).  

Hi :bi≠o:i=1,2,3,4,5,6,7 Artinya Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas (price, promotion, process, people dan physical evidence) terhadap variabel 

terikat ( Kepuasan pengunjung). 

Kriteria pengambilan kepuasan :  

a) H0 ditolak dan H1 diterima : bila thitung> ttabel atau probabilitas  signifikan (p-value) dari <α 

0,05. 

b) H0 diterima dan H0 ditolak : bila thitung< ttabel atau probabilitas tidak signifikan (p-value) d >α 

= 0,05.       

 

3.9.2     Uji Simultan (uji-F) 

  Uji-F merupakan uji serentak atau mengetahui variabel bebas ( product, price, place, 

promotion,process, people, physical evidence ) mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terkait ( kepuasan pengunjung). 

Ho :bi =0:i=1,2,3,4,5,6,7  Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas bauran pemasaran secara bersama-sama terhadap variabel terikat (kepuasan pengunjung). 

Hi :salah satu atau semua bi ≠o,i=1,2,3,4,5,6,7 terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas bauaran pemasaran secara bersama-sama terhadap variabel terikat (kepuasan 

pengunjung) 

Kriteria pengambilan kepuasan : 

a) H0 ditolak dan H1 diterima : bila Fhitung> Ftabel, atau probobilitas signifikansi (F-value) 

dari nilai t <α = 0,05 

b) H0 diterima dan H1 ditolak : bila Fhitung< Ftabel, atau probobilitas tidak signifikansi (F-

value) dari nilai t >α = 0,05 
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3.9.3  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji ini  dilakukan untuk mengukur seberapa besar mampumemperjelaskan variasi atau 

kerja sama variabel bebas (price,promotion, people, process dan physical evidence) terhadap 

variabel terikat  (kepuasan pengunjung). Jika  R
2 

 semakin mendekati satu maka menjelaskan 

variabel bebas terhadap variabel terikat mempunyai hubungan yang kuat. Sebaliknya jika  R
2  

mendekati nol makahubungan variabel bebas terhadap variabel terikat mempunyai hubungan 

yang lemah. Penelitian ini menggunakan aplikasi software SPSSfor windows. 
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