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RINGKASAN 

DESY ARIFIYANTI. Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan 
Pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih Sebagai Daerah Tujuan Wisata 
Bahari Di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. 
(Dibawah Bimbingan Dr. Ir Harsuko Riniwati, MP dan Ir. Ismadi, MS) 
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 
hayati tinggi yang berupa sumberdaya alam yang berlimpah dan semua potensi 
tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan 
kepariwisataan, khususnya wisata alam. Dalam bidang kelautan dan perikanan, 
sektor pariwisata bahari merupakan sektor yang paling efisien, sehingga 
pengembangan wisata bahari perlu mendapatkan prioritas. Pembangunan wisata 
bahari melalui pemanfaatan obyek dan daya tarik berupa wisata alam (pantai), 
keragaman flora dan fauna seperti taman laut dan ikan-ikan hias. 

Perkembangan sektor perikanan saat ini tidak hanya terpaku pada sektor 
produksi dan pengolahan saja namun sudah mulai memperhatikan sektor 
pemasaran, salah satunya yaitu pemasaran pariwisata. Pemasaran harus 
berupaya untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar 
sasaran/konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut 
sehingga tercipta kepuasan konsumen. Dengan terciptanya kepuasan konsumen 
maka akan menguntungkan bagi perusahaan karena kepuasan dan kesetiaan 
konsumen akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Banyak aspek yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan 
pembelian, salah satunya adalah bauran pemasaran yang digunakan oleh 
perusahaan. Dalam industri pariwisata yang merupakan perusahaan dibidang 
jasa, bauran pemasaran mutlak dilakukan. Menurut Kotler, (2005:17) bauran 
pemasaran dikelompokkan menjadi 4 kelompok luas yaitu produk, harga, lokasi 
dan promosi (4P). Selain itu, dalam pemasaran yang terkait dengan bidang jasa, 
ada variabel lain yang dapat dikontrol dan dikombinasikan untuk memenuhi 
kepuasan konsumen, yaitu jaminan (assurance) dan bukti fisik (Tjiptono, 
1997:14). Pengkombinasian strategi produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan 
bukti fisik tersebut memegang peranan penting sebagai bagian dari strategi 
perusahaan dalam hal ini perusahaan Pariwisata Pasir Putih untuk mewujudkan 
kepuasan konsumen. 

Penelitian ini dilaksanakan pada wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 
pada bulan Januari 2009. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui; (1) Pengaruh bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, 
jaminan dan bukti fisik) secara bersama-sama terhadap kepusaan pengunjung 
wisata Pantai Pasir Putih Situbondo; (2) Pengaruh bauran pemasaran (produk, 
harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik) secara parsial terhadap kepuasan 
pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo; (3) Mengetahui bauran  
pemasaran yang paling berpengaruh terhadap kepusaan pengunjung wisata 
Pantai Pasir Putih Situbondo.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian survey 
dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory). 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, observasi dan wawancara. 
Teknik pengambilan sampel yaitu dengan insidental sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 30 responden yang ditentukan dengan rumus linier time 
function dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier  
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berganda, uji R2,  uji F dan Uji t dengan menggunakan program SPSS 16 for 
windows. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan 
sebagai berikut: Y = 8,077 + 0,920 X1 + (-0,274) X2 + 1,160 X3 + 1,342 X4+ 0,675 
X5+ 0,328 X6 + e. Persamaan regresi diatas, menunjukkan bahwa bauran 
pemasaran yang meliputi produk, promosi, lokasi, jaminan dan bukti fisik 
berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung, artinya jika bauran 
pemasaran yang meliputi produk, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik 
ditingkatkan maka akan meningkatkan kepuasan pengunjung wisata. Sedangkan 
strategi harga berpengaruh negatif terhadap kepuasan pengunjung, artinya jika 
harga ditingkatkan maka akan menurunkan kepuasan pengunjung wisata. 

Dari uji F yang dilakukan, diperoleh nilai F hitung sebesar 9,020 dari F 
tabel sebesar 2,53, sehingga diketahui bahwa F hitung > F tabel. Hal ini berarti 
bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, 
jaminan dan bukti fisik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 
pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. Dari uji R2 diketahui bahwa 
kontribusi bauran pemasaran terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai 
Pasir Putih SItubondo sebesar 62,4%, sedangkan sisanya sebesar 37,6% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang dikaji dalam penelitian ini, 
misalnya kondisi alam, waktu kunjungan, selera konsumen dan sebagainya. 

Dari uji t yang dilakukan diketahui bahwa secara parsial bauran 
pemasaran berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir 
Putih Situbondo. Dari keseluruhan bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, 
promosi, jaminan dan bukti fisik), produk, lokasi dan promosi secara parsial 
berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih 
Situbondo, hal ini diketahui dari nilai t hitung dari produk (2,471), lokasi (3,582) 
dan promosi (2,727) lebih besar dari t tabel (2,048). Sedangkan harga, jaminan 
dan bukti fisik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung 
wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. Hal ini diketahui dari nilai t hitung harga (-
0,353), jaminan (1,886) dan bukti fisik (0,747) lebih kecil dari t tabel (2,048). 

Selain itu, dari uji t yang dilakukan juga diketahui bahwa nilai t hitung 
lokasi merupakan nilai t hitung tertinggi sehingga disimpulkan bahwa lokasi 
adalah bauran pemasaran yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan 
pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

Dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan antara lain: (1) 
Bagi perusahaan pariwisata, diharapkan dapat mempertahankan dan 
meningkatkan variabel strategi pemasaran (produk, lokasi, promosi, jaminan, 
bukti fisik) yang memberi dampak positif terhadap kepuasan pengunjung serta 
mengevaluasi kembali variabel harga yang dapat menurunkan kepuasan 
pengunjung; (2) Diharapkan penelitian ini menjadi inspirasi bagi penelitian lebih 
lanjut dengan mencari variabel strategi pemasaran lain diluar variabel strategi 
pemasaran yang dikaji dalam penelitian; (3) Bagi pemerintah, diharapkan adanya 
perhatian lebih terhadap sektor pariwisata yaitu dengan membuat terobosan-
terobosan baru untuk pengembangan potensi pariwisata tanpa mengabaikan 
faktor sosial budaya dan lingkungan setempat, karena sektor pariwisata 
merupakan sektor yang berdampak positif terhadap perkembangan 
perekonomian masyarakat sekitar, perekomonian daerah (PAD) dan 
perekonomian Nasional. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati tinggi yang berupa sumberdaya alam yang berlimpah, baik di daratan, 

udara, maupun perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam. 

Potensi obyek dan daya tarik wisata alam yang dimiliki Indonesia, antara lain 

berupa keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian budaya tradisional, 

keindahan bentang alam, gejala alam, peninggalan sejarah/budaya yang secara 

optimal dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Keseluruan potensi 

tersebut merupakan sumberdaya ekonomi yang bernilai tinggi sekaligus 

merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan.  

Keseragaman potensi wisata antara Indonesia dan negara-negara lain 

khususnya ASEAN membuat pariwisata Indonesia kurang populer di dunia 

Internasional, selain akibat kurangnya promosi wisata di luar negeri. Walau tiap 

negara memiliki keunikan sendiri, tetapi persaingan harga dan lemahnya 

pemasaran menyebabkan pariwisata Indonesia kurang laku di pasar nasional 

maupun internasional.  

Sektor pariwisata bahari merupakan sektor yang paling efisien di bidang 

kelautan, sehingga pengembangan wisata bahari perlu mendapatkan prioritas. 

Pembangunan wisata bahari melalui pemanfaatan obyek dan daya tarik berupa 

wisata alam (pantai), keragaman flora dan fauna seperti taman laut dan ikan-ikan 

hias.  

Menurut Kolter (2005:13), pemasaran harus berupaya untuk memahami 

kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar sasaran. Kebutuhan-kebutuhan itu 
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menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran-sasaran spesifik yang mungkin 

dapat memenuhi kebutuhan. Keberhasilan pemasaran dapat dicapai dengan 

memfokuskan pada konsumen melalui peningkatan pelayanan. Pelayanan yang 

baik memiliki arti penting bagi kelangsungan usaha karena dapat menciptakan 

kepuasan konsumen.  

Pada umumnya, pemasaran wisata menyusun kebijakan-kebijakan 

menurut keperluan wisatawan. Dengan kata lain, langkah awal dalam suatu 

pemasaran yaitu memberitahukan kepada perencana mengenai kebutuhan, 

keinginan, selera dan harapan wisatawan dengan maksud supaya dia bisa 

menyusun rencana pemasaran wisata dan menyesuaikan suatu kebijakan agar 

berorientasi pada wisatawan (Yoeti, 2002:36). 

Kepuasan dan kesetiaan konsumen berhubungan erat dengan 

profitabilitas perusahaan. Pelanggan yang setia pada suatu produk, dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang 

diungkapkan Lober dalam Hurriyati (2005:10), dibandingkan merekrut pelanggan 

baru, upaya mempertahankan pelanggan lama mampu menghemat biaya hingga 

lima kali lebih kecil (Hurriyati, 2005:11).   

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan persepsi atau kesannya terhadap 

kinerja/hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jika kinerja dibawah 

harapan, konsumen tidak puas, jika memenuhi harapan maka konsumen puas. 

Sedangkan kinerja melebihi harapan maka konsumen akan merasa sangat puas. 

Konsumen yang amat puas akan lebih sukar mengubah pilihannya. Kepuasan 

yang tinggi menciptakan emosional terhadap merk tertentu, bukan hanya 

kesukaan, dan hasilnya adalah kesetiaan/loyalitas pelanggan yang tinggi (Kotler, 

2005:70). 
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Banyak aspek yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pembelian, salah satunya adalah bauran pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan. Dalam industri pariwisata yang merupakan perusahaan dibidang 

jasa (Yoeti, 2008:67), bauran pemasaran mutlak dilakukan. Menurut Kotler, 

(2005:17) bauran pemasaran dikelompokkan menjadi 4 kelompok luas yaitu 

produk, harga, lokasi dan promosi (4P). Selain itu, dalam pemasaran yang terkait 

dengan bidang jasa, ada variabel lain yang dapat dikontrol dan dikombinasikan 

untuk memenuhi kepuasan konsumen, yaitu jaminan (assurance) dan bukti fisik 

(Tjiptono, 1997:14). Pengkombinasian strategi produk, harga, lokasi, promosi, 

jaminan dan bukti fisik tersebut memegang peranan penting sebagai bagian dari 

strategi perusahaan dalam hal ini perusahaan Pariwisata Pasir Putih untuk 

mewujudkan kepuasan konsumen. 

Kabupaten Situbondo cukup dikenal dengan wisata pantainya dengan 

nama “Wisata Pantai Pasir Putih “ yang letaknya diujung timur Pulau Jawa 

bagian utara. Tempat rekreasi pantai yang berjarak kurang lebih 23 km disebelah 

barat Situbondo. Wisata Pantai Pasir Putih terkenal dengan pantainya yang 

landai dan berpasir putih. pada tahun 1960 - 1970 an masih banyak habitat laut 

yang bisa ditemukan dipantai ini. Kuda laut dan batu karang cantik berwarna 

warni banyak dijual di akuarium penjual ikan hias setempat. Namun kini makhluk 

tersebut tidak dapat ditemui lagi (Wikipedia, 2008). 

Berdasarkan konsep pemikiran diatas maka penelitian ini mengambil 

judul  “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Pengunjung Wisata 

Pantai Pasir Putih Sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari Di Desa Pasir Putih 

Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Pemasaran wisata sifatnya sangat kompleks dibandingkan dengan 

pemasaran barang-barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan yang 

biasanya kita kenal. Pemasaran yang menganut konsep pemasaran, berorientasi 

pada pasar atau konsumen, serta akan menitikberatkan pencapaian laba yang 

maksimal melalui kepuasan konsumen (Kotler, 2005:22).   

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan persepsi atau kesannya terhadap 

kinerja/hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Konsumen yang merasa 

puas akan cenderung melakukan pembelian ulang, memberikan informasi 

kepada konsumen lain serta jarang adanya keluhan (Kotler, 2005:70). 

Banyak aspek yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pembelian, salah satunya adalah bauran pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan. Dalam industri pariwisata yang merupakan perusahaan dibidang 

jasa (Yoeti, 2008:67), bauran pemasaran mutlak dilakukan. Menurut Kotler, 

(2005:17) bauran pemasaran dikelompokkan menjadi 4 kelompok luas yaitu 

produk, harga, lokasi dan promosi (4P). Selain itu, dalam pemasaran yang terkait 

dengan bidang jasa, ada variabel lain yang dapat dikontrol dan dikombinasikan 

untuk memenuhi kepuasan konsumen, yaitu jaminan (assurance) dan bukti fisik 

(Tjiptono, 1997:14). Pengkombinasian strategi produk, harga, lokasi, promosi, 

jaminan dan bukti fisik tersebut memegang peranan penting sebagai bagian dari 

strategi perusahaan dalam hal ini Perusahaan Daerah Pariwisata Pasir Putih 

untuk mewujudkan kepuasan konsumen. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah bauran pemasaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo? 

2.  Apakah bauran pemasaran secara parsial mempengaruhi kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo? 

3. Bauran pemasaran apa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh bauran pemasaran secara bersama-sama terhadap kepusaan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

2. Pengaruh bauran pemasaran secara parsial terhadap kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

3. Bauran pemasaran yang paling berpengaruh terhadap kepusaan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 
1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

1. Perusahaan Pariwisata, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam rangka perbaikan dan mengoptimalkan strategi 

pemasaran untuk meningkatkan kepuasan pengunjung wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo. 

2. Pengunjung, penelitian ini sebagai informasi dalam rangka peningkatan 

kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 
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3. Pemerintah, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan dalam rangka mengembangkan pariwisata.  

4. Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang 

pengaruh strategi pemasaran terhadap kepuasan konsumen dalam 

praktik nyata, serta sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Murdyaningsih, D (2005), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan Sinar 

Alam 2 Cipayung Bogor”, menyatakan bahwa bauran pemasaran produk, harga, 

promosi, lokasi, bukti fisik, orang yang terlibat serta proses secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung. Kontribusi strategi 

pemasaran terhadap kepuasan pengunjung yaitu sebesar 73,8%. Dari seluruh 

strategi pemasaran yang digunakan, strategi lokasi adalah yang paling dominan 

dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Pemenuhan kepuasan konsumen merupakan tujuan utama suatu 

perusahaan, karena dengan pemenuhan kepuasan pada konsumen maka akan 

berdampak positif bagi perusahaan. Hapsari (2007) dalam penelitiannya di 

Rumah Makan Ringin Asri Malang dengan judul “Pengaruh Bauran pemasaran 

dan Kualitas jasa terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan Ringin 

Asri Malang” menyebutkan bahwa Tingkat kepuasan konsumen dipengaruhi oleh 

faktor produk, harga, tempat dan promosi yang didukung oleh faktor keandalan, 

daya tangggap, jaminan, empati dan bukti fisik. Kontribusi strategi pemasaran 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 51,8%. Secara parsial, strategi 

pemasaran yang berpengaruh adalah produk, tempat, keandalan, daya 

tangggap, jaminan dan bukti fisik Sedangkan harga dan empati secara parsial 

tidak berpengaruh, dan strategi bauran pemasaran yang paling berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen adalah faktor harga. 
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2.2  Pengertian Pariwisata 

Dalam pengertian luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili 

untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai 

suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar 

masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pariwisata 

semakin berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan sosial, budaya, 

ekonomi, teknologi, dan politik. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata 

adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. 

Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan 

individu, penyediaan layanan dan penyediaan kebutuhan layanan. Wisata adalah 

kegiatan bepergian dari dan ketempat tujuan lain diluar tempat tinggalnya. 

Wisata atau rekreasi ini sering dilakukan untuk bersenang-senang atau 

bersantai. Pariwisata dalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

terkait dengan bidang tersebut (Damaik dan Weber, 2006:1). 

Menurut Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 

Bab I Pasal 1; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau 

sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat 

sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan pengertian 

objek dan daya tarik wisata yaitu yang menjadi sasaran perjalanan wisata yang 

meliputi :  

1. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora 

dan fauna, seperti: pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba 

dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka. 
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2. Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta 

(air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan. 

3. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, 

industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-

tempat ibadah, tempat-tempat ziarah dan lain-lain. 

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 juga dijelaskan pula bahwa 

pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di 

bidang tersebut. Dengan demikian pariwisata meliputi : 

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. 

2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, seperti : Kawasan wisata, 

taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah (candi, makam), museum, 

waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat, dan yang 

bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai dan 

sebagainya. 

3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata, yakni : 

a. Usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan 

wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, 

impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata) 

b. Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari : akomodasi, rumah makan, 

bar, angkutan wisata dan sebagainya 

c. Usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pariwisata 
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2.2.1 Wisata Bahari 
 

Wisata bahari berhubungan dengan air/laut yang biru dan pantai yang 

indah. Banyak pulau pantas dikembangkan menjadi objek wisata bahari dengan 

menyediakan berbagai fasilitas misalnya ski air, jet ski, speed boat, berenang, 

menyelam, dan menikmati keindahan bawah laut. Pariwisata bahari selalu 

dikaitkan dengan tiga ”S” (Sun, Sea, dan Sand), artinya jenis pariwisata yang 

menyediakan keindahan dan kenyamanan alami dan kombinasi cahaya 

matahari, laut, dan pantai berpasir putih (Susantio, 2003). 

Sektor pariwisata bahari merupakan sektor yang paling efisien di bidang 

kelautan, sehingga pengembangan wisata bahari perlu mendapatkan prioritas. 

Pembangunan pariwisata bahari pada hakikatnya adalah upaya 

mengembangkan dan memanfaatkan objek serta daya tarik wisata bahari di 

kawasan pesisir dan lautan Indonesia, berupa kekayaan alam yang indah, 

keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. 

Beberapa jenis kegiatan wisata bahari pada saat ini sudah dikembangkan oleh 

pemerintah dan swasta, di antaranya wisata alam, pemancingan, berenang, 

selancar, berlayar, rekreasi pantai dan wisata pesiar. Sumberdaya hayati pesisir 

dan lautan Indonesia seperti populasi ikan hias yang diperkirakan sekitar 263 

jenis, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai bentang 

alam pesisir atau coastal landscape yang unik lainnya membentuk suatu 

pemandangan alamiah yang begitu menakjubkan. Kondisi tersebut menjadi daya 

tarik sangat besar bagi wisatawan sehingga pantas bila dijadikan sebagai objek 

wisata bahari (Kemal, 2003). 

 
2.2.2 Industri Pariwisata 

 Gambaran pariwisata sebagai industri diberikan hanya untuk 

menggambarkan pariwisata secara konkret, dengan demikian dapat memberikan 
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pengertian yang lebih jelas. Jadi ide menggunakan istilah ”industri pariwisata” 

lebih banyak bertujuan untuk meyakinkan orang-orang bahwa pariwisata 

memberikan dampak positif bagi perekonomian. Salah satu ciri pariwisata adalah 

”sevices industry”, artinya pariwisata sebagai industri jasa, seperti yang kita 

ketahui masing-masing perusahaan yang membentuk industri pariwisata adalah 

perusahaan jasa yang saling bekerja sama sehingga menghasilkan produk 

pariwisata (barang dan jasa) yang dibutuhkan wisatawan selama melakukan 

wisatanya (Yoeti, 2008:62). 

 Menurut Tjiptono (1997:22), barang merupakan hasil (out put) berwujud 

fisik (tangible) dari proses transformasi sumberdaya sehingga bisa dilihat, 

diraba/disentuh, dirasa, dipegang, dipindahkan dan mendapat perlakuan fisik 

lainnya. Sedangkan Jasa (service) adalah aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual. Dapat dikatakan pula, jasa merupakan perbuatan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lainnya yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tidak berwujud fisik). Jasa merupakan produk yang tidak berwujud 

namun bisa dirasakan.  

 Kualitas jasa merupakan ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang 

diberikan, atau pemenuhan kebutuhan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan (Tjiptono, 1997:2). 

Dalam mendefinisikan jasa yang berkualitas, ada beberapa karakteristik 

tambahan yang patut diperhitungkan pula, yaitu dimensi kualitas. Menurut 

Fitzsimmons (1994) dalam Tjiptono (1997:14) ada lima dimensi pokok yang 

berkaitan dengan kualitas jasa, yaitu: 

1. Bukti Fisik (tangible), meliputi fasilitas fisik, pelengkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi 
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2. Keandalan (reliability), kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan 

3. Daya tanggap (responsiveness), keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan. 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

 
2.2.3 Pelaku Pariwisata 

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan, dapat 

dikatakan pula wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. perubahan-

perubahan yang terjadi pada kehidupan mereka berdampak langsung pada 

kebutuhan wisata, dalam hal ini permintaan wisata. Gaji yang tidak bertambah, 

syarat-syarat kerja yang memburuk, waktu luang yang semakin terbatas, tingkat 

kesehatan yang menurun atau singkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat 

akan berpengaruh pada permintaan produk wisata (Damanik dan Weber, 

2006:19). 

 
2.2.4 Penawaran Wisata 

Menurut Freyer dalam Damanik (2006:11), Apa yang ditawarkan kepada 

wisata? Jawabannya adalah semua produk (product) dan jasa (services). Produk 

wisata adalah semua produk yang diperuntukkan bagi atau dikonsumsi oleh 

seseorang selama melakukan kegiatan wisata. Misalnya laut, candi, menginap 

dihotel dan lain sebagainya. Sedangkan jasa adalah layanan yang diterima 

wisatawan ketika mereka memanfaatkan (mengkonsumsi) produk tersebut. Jasa 
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ini biasanya tidak tampak(intangibel) bahkan sering kali tidak dirasakan. Misalnya 

pembersihan kamar hotel dan lain sebagainya. Dapat diartikan jasa wisata 

adalah gabungan produk komposit yang terangkum dalam atraksi, transport, 

akomodasi dan hiburan.  

Element penawaran wisata sering disebut  triple A’ yang terdiri dari 

atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Atraksi dapat diartikan sebagai obyek wisata 

(baik yang bersifat tangiable maupun intangiable) yang memberikan kenikmatan 

kepada wisatawan. Atraksi dapat dibagi menjadi 3, yakni alam, budaya dan 

buatan. Atraksi alam meliputi pemandangann alam, kekayaan flora dan fauna 

dan sebagainya, atraksi budaya meliputi peninggalan budaya seperti candi 

Borobudur, candi Prambanan, pasar terapung di Kalimantan dan sebagainya dan 

atraksi buatan meliputi Kebun Raya Bogor, Taman Safari, Taman Impian Jaya 

Ancol dan sebagainya (Damanik dan Weber, 2006:11). 

Aksesibilitas mencakup keseluruhan infrastruktur yang transportasi yang 

menghubungkan wisatawan ”dari, ke, selama” didaerah tujuan wisata. 

Sedangkan Amenitas adalah infrasrtuktur yang sebenarnya tidak langsung terkait 

dengan pariwisata akan tetapi sering menjadi bagian dari kebutuhan wisatawan, 

misalnya bank, penukaran uang, usaha persewaan, telekomunikasi dan lain 

sebagainya (Damanik dan Weber, 2006:12). 

 
2.2.5 Permintaan Wisata 

Dari sisi ekonomi, pariwisata muncul dari empat unsur pokok yang saling 

terkait dan menjalin hubungan dalam suatu sistem, yakni: a) permintaan/ 

kebutuhan; b) penawaran/pemenuhan kebutuhan; c) pasar dan kelembagaan 

yang berperan untuk menfasilitasi  dan d) pelaku/aktor yang menggerakkan 

ketiga elemen tadi. Unsur penting dalam permintaan wisata adalah wisatawan 

dan penduduk lokal yang menggunakan sumberdaya (barang dan jasa). 
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Permintaan pariwisata secara konkret adalah keputusan seseorang atau 

sekelompok orang untuk berwisata, permintaan wisata dipengaruhi tingkat 

pendidikan artinya pendidikan yang semakin meningkat membuat orang memiliki 

wawasan yang semakin luas. Selain itu  pengambilan keputusan untuk berwisata 

juga dipengaruhi oleh waktu luang, musim, uang, sarana prasarana (Damaik dan 

Weber, 2006:3). 

 
2.3 Pemasaran 

Menurut Kotler (2005:10), Pemasaran adalah proses sosial yang 

dilakukan oleh individu dan kelompok dalam mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran 

berarti menata-olah (managing) pasar untuk menghasilkan pertukaran dengan 

tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.  

Sedangkan konsep pemasaran merupakan system keseluruhan dari 

kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan pembeli. Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci utama untuk 

mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif 

dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Konsep 

pemasaran bersandar pada 4 pilar: pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, 

pemasaran terpadu dan profitabilitas. Konsep pemasaran mempunyai perspektif 

dari luar ke dalam. Konsep ini dimulai dari pasar yang didefinisikan dengan baik, 

berfokus pada kebutuhan pelanggan, mengkoordinasikan semua aktivitas yang 

akan mempengaruhi pelanggan, dan menghasilkan laba dengan memuasakan 

pelanggan (Kotler, 2005:22).  
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2.3.1  Pemasaran Pariwisata  

Menurut Yoeti, (2008:74) Pemasaran wisata (tourism marketing) sangat 

kompleks sifatnya, dibandingkan dengan pemasaran barang-barang yang 

dihasilkan perusahaan manufaktur yang biasanya kita kenal. Produk yang ingin 

dipasarkan sangat terikat dengan suplier yang menghasilkannya, instansi, 

organisasi atau lembaga pariwisata yang mengelolanya. Dalam memasarkan 

produk industri pariwisata, harus memahami karakteristik dari produk pariwisata 

tersebut yang meliputi: 

a. Tidak terjadi transfer of ownership 

Bisnis pariwisata menjual jasa pelayanan (services), dalam hal ini, 

konsumen hanya dapat menikmati pelayanan tersebut dan tidak dapat 

memindahkan hak milik atas produk pariwisata 

b. Tidak bisa ditabung 

Produk-produk yang membentuk paket wisata tidak dapat ditabung atau 

disimpan seperti barang-barang yang lain. 

c. Produk tidak dapat dipindahkan 

Produk pariwisata tidak dapat dipindahkan ke tempat konsumen berada, 

akan tetapi konsumen/wisatawan harus mengunjungi/datang untuk 

menikmati produk wisata. 

d. Proses produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang bersamaan. 

Tanpa konsumen datang untuk menikmati produk wisata maka tidak akan 

terjadi produksi. 

e. Konsumen tidak dapat mencicipi produk pariwisata sebelumnya, yang 

dapat dilihat hanya gambar-gambar dan brosur yang disediakan. 
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2.3.2   Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran merupakan pernyataan mengenai bagaimana suatu 

merk atau lini produk mencapai tujuannya. Bauran pemasaran juga didefinisikan 

sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan 

dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui 

pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani 

pasar sasaran tersebut. Menurut Kotler (2005:17), bauran pemasaran yang 

paling mendasar dalam suatu perusahaan adalah strategi produk. Dalam 

kelompok yang luas, bauran pemasaran diklasifikasikan menjadi 4P, meliputi 

product, price, place dan promotion. Selain itu, dalam pemasaran yang terkait 

dengan bidang jasa, ada variabel lain yang dapat dikontrol dan dikombinasikan 

untuk memenuhi kepuasan konsumen, yaitu jaminan (assurance) dan bukti fisik 

(Tjiptono, 1997:14). Pengkombinasian strategi produk, harga, lokasi, promosi, 

jaminan dan bukti fisik tersebut memegang peranan penting sebagai bagian dari 

strategi perusahaan dalam hal ini perusahaan Pariwisata Pasir Putih untuk 

mewujudkan kepuasan konsumen. 

a. Product / Produk 

Menurut Kotler (2002:346), produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli digunakan atau 

dikonsumsi konsumen sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen 

yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan meliputi produk fisik, jasa, 

orang/pribadi, tempat, organisasi/ide. Produk bisa berupa manfaat tangible atau 

intangible yang dapat memuaskan konsumen. Produk merupakan sekumpulan 

nilai kepuasan kompleks. Nilai sebuah produk ditetapkan oleh pembeli 

berdasarkan manfaat yang akan mereka terima dari produk tersebut. 
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 Strategi produk adalah menetapkan cara dan penyediaan produk yang 

tepat bagi pasar yang dituju sehingga dapat memuaskan konsumen dan              

sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang 

melalui peningkatan penjualan (Primiyastanto, 2000:17). 

b. Price / Harga 

Harga merupakan jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk baik 

barang maupun jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat 

yang dimiliki dengan menggunakan produk. Harga adalah nilai pasar atau nilai 

tukar dari permintaan yang dinyatakan dalam jumlah uang. Harga merupakan 

kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Keberadaan harga memberi 

dampak ekonomis dan psikologis. Dampak ekonomis berkaitan dengan daya 

beli. Sebab harga merupakan biaya bagi konsumen. Semakin tinggi harga, 

semakin sedikit produk yang mereka beli. Sebaliknya semakin rendah harga, 

semakin banyak produk yang dapat  konsumen beli. Harga juga memiliki efek 

psikologis, dimana ada persepsi yang mengatakan bila suatu produk memiliki 

harga yang tinggi mencerminkan kualitas produk yang tinggi pula dan harga 

rendah mencerminkan kualitas yang rendah pula (Kotler, 2002:439). 

 Dalam bidang harga, yang sering kali menjadi pertimbangan para calon 

konsumen adalah tingkatan harga, potongan yang diberikan kepada konsumen 

dan pengurangan harga karena calon konsumen membeli dalam jumlah yang 

banyak (Primiyastanto, 2007:17). 

c. Place / Lokasi 

 Untuk produk industri manufaktur, place diartikan sebagai saluran 

distribusi, sedangkan untuk produk industri jasa, place diartikan sebagai tempat 

pelayanan jasa kepada pelanggan yang dituju. Keputusan mengenai lokasi 

pelayanan yang akan digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana 
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penyerahan jasa kepada pelanggan dan dimana itu akan berlangsung. Tempat 

juga penting sebagai lingkungan aman dan bagaimana jasa akan diserahkan, 

sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa (Hurriyati,2005:5).  

Menurut Hurriyati (2005:57), Ada beberapa faktor dalam hal pemilihan 

lokasi atau tempat, meliputi : 

• Akses, misalnya lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi umum 

• Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas di tepi jalan 

• Lalu lintas, dengan pertimbangan banyaknya orang yang  lalu lalang 

dapat memberikan peluang besar terjadinya kepadatan, kemacetan lalu 

lintas dapat pula menjadi tambahan. 

• Tempat parkir yang luas dan aman  

• Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk  perluasan usaha di 

kemudian hari 

• Lingkungan, daerah yang mendukung jasa yang ditawarkan 

• Persaingan, yaitu lokasi pesaing    

d. Promotion / Promosi 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, yang merupakan 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, membujuk dan 

mengingatkan pasar sasaran agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan utama dari 

promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta 

mengingatkan calon konsumen tentang produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Promosi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun tinggi kualitas suatu produk, bila konsumen belum 

pernah mendengar, melihat dan tidak yakin bahwa barang atau jasa tersebut 
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akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. 

(Hurriyati, 2005:60). 

Dalam pemasaran yang terkait dengan bidang jasa, ada variabel lain 

yang dapat dikontrol dan dikombinasikan untuk memenuhi kepuasan konsumen, 

yaitu dimensi kualitas jasa, meliputi jaminan (assurance) dan bukti fisik (Tjiptono, 

1997:14). 

a. Jaminan (Assurance) 

Jaminan (assurance) yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan dan perilaku para karyawan yang mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, dan perusahaan mampu 

menciptakan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan bagi 

para pelanggannya (Tjiptono, 1997:14) 

b. Bukti Fisik 

Bukti Fisik (tangible), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

pelengkapan dan material yang digunakan perusahaan, penampilan pegawai 

dan sarana komunikasi (Tjiptono, 1997:14). 

 Unsur-unsur yang termasuk didalam bukti fisik antara lain lingkungan 

fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan dan perlengkapan, logo, warna dan 

barang-barang lainnya yang disatukan dalam service yang diberikan (Hurriyati, 

2005:64).   

 
2.4  Kepuasan Konsumen 

 Menurut Kotler (2005:70), Kepuasan konsumen adalah perasan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan persepsi atau 

kesannya terhadap kinerja/hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jika 

kinerja dibawah harapan, konsumen tidak puas, jika memenuhi harapan maka 

konsumen puas. Sedangkan kinerja melebihi harapan maka konsumen akan 
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merasa sangat puas. Perasaan-perasaan tersebut akan membedakan apakah 

pembeli akan membeli kembali produk atau tidak. Senyum merupakan suatu 

bukti seseorang puas dan sebaliknya cemberut mencerminkan kekecewaan. 

Tersenyum dan mengatakan hal-hal yang bagus merupakan indikator tentang 

suatu construct yang mungkin disebut kepuasan konsumen. Konsumen yang 

amat puas akan lebih sukar mengubah pilihannya. Kepuasan yang tinggi 

menciptakan emosional terhadap merk tertentu, bukan hanya kesukaan, dan 

hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang tinggi.  

 Kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin “satis” (cukup baik, 

memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Jadi kepuasan adalah upaya 

pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kepuasan merupakan 

respon (emosional atau kognitif) yang menyangkut fokus tertentu (ekspektasi, 

produk, pengalaman konsumsi dan sebagainya) dan dalam waktu tertentu 

(setelah konsumsi, setelah pemilihan produk, berdasarkan pengalaman 

akumulatif). Kepuasan konsumen harus diperhatikan, sebab jika mereka tidak 

puas akan menjadi pelanggan pesaing, hal ini akan menurunkan penjualan 

bahkan menimbulkan kerugian. Tingkat kepuasan konsumen sangat tergantung 

pada mutu suatu produk (barang dan jasa). Jadi, suatu produk dapat dikatakan 

bermutu bagi seseorang jika produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. 

 Menurut Tjiptono (1996:102), terciptanya kepuasan konsumen akan 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya:  

a. Hubungan perusahaan dan konsumen menjadi harmonis. 

b. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang 

c. Memberikan suatu rekomendasi bagi informasi mulut-kemulut yang 

menguntungkan bagi perusahaan 

d. Reputasi perusahaan menjadi lebih baik dan meningkatkan laba 
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2.4.1 Mempertahankan Konsumen 

 Upaya mempertahankan konsumen harus mendapat prioritas yang lebih 

besar dibandingkan untuk mendapatkan konsumen baru. Hal ini karena pada 

umumnya karena lebih murah mempertahankan konsumen yang sudah ada dari 

pada menarik komsumen baru. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Lober 

dalam Hurriyati (2005:10), dibandingkan merekrut pelanggan baru, upaya 

mempertahankan pelanggan lama lebih menghemat biaya hingga lima kali lebih 

kecil. Oleh karena itu loyalitas berdasarkan kepuasan merupakan  salah satu 

asset terbesar perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan 

konsumen adalah : 

a. Membangun harapan yang realistis. 

b. Memastikan mutu produk sesuai dengan harapan konsumen 

c. Memberi informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk 

d. Menangani keluhan secara serius, cepat, tepat dan penuh tanggung 

jawab. 

Yang perlu diingat, bahwa pembelian harus dapat terpenuhi. Hindarilah 

tindakan yang berlebihan, sehingga konsumen akan lebih percaya dengan apa 

yang dijanjikan perusahaan dan menganggap perusahaan bertanggung jawab. 

Produk yang ditawarkan dan dipromosikan sedemikian rupa haruslah sesuai 

dengan manfaat dan nilai guna serta perusahaan haruslah menganggap serius, 

cepat dan tepat setiap keluhan sehingga konsumen akan merasa puas. 

 
2.5 Kerangka Konseptual Penelitian 

2.5.1 Konsep Pemikiran 

Persaingan yang semakin ketat menyebabkan setiap perusahaan harus 

menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. 

Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan 
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persaingan usaha adalah memberikan nilai kepuasan kepada konsumen melalui 

penyampaian produk dan jasa berkualitas dengan harga bersaing. Terciptanya 

kepuasan pelanggan akan memberikan manfaat yang positif, diantaranya 

hubungan harmonis antara perusahaan dengan pelanggannya sehingga 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptannya loyalitas 

pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of-

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Kepuasan konsumen yang merupakan perasaan senang atau kecewa 

seseorang setelah membandingkan persepsi/kesannya terhadap kinerja (hasil) 

produk dan harapan-harapannya, dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya yaitu bauran pemasaran. Kolter (2005:70), mengklasifikasikan bauran 

pemasaran menjadi empat kelompok yang luas disebut 4P, diantaranya produk, 

harga, tempat dan promosi. 4P tersebut merupakan bauran pemasaran yang 

paling banyak diadopsi oleh para perusahaan dalam rangka pemenuhan 

kepuasan konsumen.  

Perusahaan pariwisata merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa. Dalam tujuannnya mendapatkan konsumen, perusahaan jasa juga mutlak 

memerlukan bauran pemasaran demi mencapai kepuasan konsumen. Pada 

kenyataanya, perusahaan jasa (pariwisata) menggunakan bauran pemasaran 

(4P) yaitu produk, harga, lokasi dan promosi dalam pemasarannya (Kotler, 

2005:17). Selain itu, dalam pemasaran yang terkait dengan bidang jasa, ada 

variabel lain yang dapat dikontrol dan dikombinasikan untuk memenuhi kepuasan 

konsumen, yaitu jaminan (assurance) dan bukti fisik (Tjiptono, 1997:14). 

Pengkombinasian strategi produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik 

tersebut memegang peranan penting sebagai bagian dari strategi perusahaan 
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dalam hal ini Perusahaan Pariwisata Pasir Putih untuk mewujudkan kepuasan 

konsumen. 

 
2.5.2 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan pernyataan dugaan sementara mengenai 

hubungan/kaitan antara dua variabel atau lebih, selain itu hipotesis juga dapat 

diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data (Sugiyono, 2008:93). Berdasarkan teori diatas, maka dapat 

diambil hipotesis terhadap rumusan masalah penelitian, adalah sebagai berikut : 

1. Diduga bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan 

bukti fisik) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

2. Diduga bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan 

bukti fisik) secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung 

wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

3. Diduga variabel produk adalah bauran pemasaran yang paling 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata. 
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3.   METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

Kabupaten Situbondo Jawa Timur, pada bulan Januari 2009. 

 
3.2 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survey, penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel  

dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok, dan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory). Menurut 

Singarimbun dan Effendi (1989:5), penelitian explanatory adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang 

hubungan kausal antara variabel bauran pemasaran terhadap kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 
3.3   Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah para 

pengunjung (wisatawan) yang melakukan wisata di Pantai Pasir Putih Situbondo. 

Adapun sasaran dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi 

pemasaran terhadap kepuasan pengunjung pada wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo. 

 
 
 
 
 
 

 

 



25 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis 

maupun pertanyaan lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka 

sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu (Arikunto, 

1998:114). 

Dalam pelaksanaan penelitian ini jenis data yang digunakan meliputi data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati 

dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2005:60). Terdapat beberapa metode 

dalam pengumpulan data primer antara lain: kuesioner, observasi, dan 

wawancara.  

a. Kuesioner/angket  

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2008:199). Kuesioner disini termasuk kuesioner tertutup 

(closed questionare) karena responden tidak diberi kebebasan untuk memberikan 

jawaban (jawaban sudah disediakan oleh peneliti). Kuesioner diberikan secara 

langsung pada responden (Wisatawan Pantai Pasir Putih). Adapun isi dari 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin, pendidikan, 

penghasilan, alamat responden, dan sikap responden mengenai bauran 

pemasaran yang dipakai oleh pengelola Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

Untuk lebih jelasnya kuisioner dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 101. 
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b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

pancaindera. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner 

selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, 

tetapi juga obyek-obyek alam lainnya (Sugiyono, 2008:203). 

Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2008:203), observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses pengamatan dan ingatan. Observasi ini dilakukan untuk melihat variabel 

bauran pemasaran yang diterapkan perusahaan seperti produk, bentuk 

bangunan, sarana pendukung (toilet, rumah makan dan sebagainya). 

c. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan tujuan 

penelitian. Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing 

mempunyai kedudukan yang berlainan ( Marzuki, 2005:66). 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari 

seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang 

tersebut. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada pihak Pengelola Wisata 

Pantai Pasir Putih Situbondo.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang cara pengumpulannya bukan 

diusahakan sendiri oleh pihak peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain, misalnya 

diambil dari biro statistik, dokumen perusahaan, surat kabar dan publikasi lainnya     

(Marzuki, 2005:60). Jenis data sekunder yang diambil meliputi : keadaan      
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umum lokasi penelitian (keadaan topografi dan geografi), keadaan penduduk dan 

profil wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 
3.5 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya  (Sugiyono, 2008:115). Dalam penelitian ini, populasi 

adalah seluruh pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 
3.5.2 Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Arikunto (1998:117), sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila bermaksud 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel, menggeneralisasikan adalah 

mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. 

Dapat dikatakan pula bahwa sampel adalah bagian dari jumblah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah insidental sampling. 

Insidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut cocok 

sebagai sumber data. Insidental sampling termasuk dalam nonprobability 

sampling, artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2008:122). 
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Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil adalah dengan 

menggunakan rumus linier time function (T = t0 + t1 n). Menurut Sari (1999) 

dalam Hapsari (2007:35), dalam rumus linier time function, jumlah sampel 

ditentukan berdasarkan waktu yang efektif yang digunakan untuk melaksanakan 

penelitian, karena populasi tidak diketahui.  

Dalam penelitian ini, hari yang diperkirakan untuk mengumpulkan data 

adalah hari sabtu dan minggu karena hari sabtu dan minggu merupakan hari 

yang biasanya ramai pengunjung (hari sabtu dan minggu merupakan hari 

libur/akhir pekan) sehingga pada hari-hari tersebut biasanya digunakan oleh 

masyarakat untuk berwisata ke Pasir Putih Situbondo. Selain itu diperkirakan 

pula waktu untuk mengumpulkan data dalam satu hari adalah selama 5 jam, 

yaitu antara pukul 10.00 – 15.00, karena waktu tersebut merupakan waktu yang 

efektif untuk mengumpulkan data dari responden (merupakan waktu yang 

biasanya ramai didatangi pengunjung). Dengan demikian maka jumlah sampel 

dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut: 

nttT 10 +=  

1

0

t
tT

n
−

=
 

30
3001200 −

=n
 

n = 30 
 

Dimana : T = Waktu penelitian 4 hari (1200 menit) 

  t0 = Periode waktu harian 5 jam (300 menit) 

  t1 = Waktu pengisian kuisioner (30 menit) 

  n = Jumlah responden 
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh nilai n sebesar 30 artinya jumlah 

sempel (responden) yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. 

Pengambilan data dilakukan sebanyak 4 hari, yaitu setiap hari sabtu dan minggu 

selama 2 pekan. 

 
3.6 Batasan Penelitian, Konsep, Variabel dan Definisi operasional 

3.6.1 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian perlu dilakukan, agar tidak terjadi penelitian yang 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, batasan 

penelitian yang digunakan adalah: 

• Bauran pemasaran (X), adalah variabel bauran pemasaran yang 

terkontrol yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk memenuhi kepuasan 

konsumen. Adapun bauran pemasaran meliputi: produk, harga, lokasi, 

promosi. Selain itu, dalam pemasaran yang terkait dengan bidang jasa, 

ada variabel lain yang dapat dikontrol dan dikombinasikan untuk 

memenuhi kepuasan konsumen, yaitu jaminan (assurance) dan bukti fisik. 

• Kepuasan konsumen (Y), respon konsumen terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan konsumen 

adalah perasan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan persepsi atau kesannya terhadap kinerja/hasil suatu 

produk dan harapan-harapannya. 

 
3.6.2 Konsep 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:33), konsep adalah istilah yang 

khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. 

Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya 
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dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu 

sama lain, misalnya penyederhanaan pemikiran menjadi variabel-variabel 

tertentu. 

Tujuan pemahaman konsep yaitu untuk menyederhanakan pemikiran 

dengan jalan menggabungkan sejumlah peristiwa-peristiwa dibawah suatu judul 

yang umum. Dalam penelitian ini terdapat dua konsep yaitu bauran pemasaran 

dan kepuasan konsumen. Agar konsep-konsep dapat diteliti, maka harus 

dioperasionalkan dengan cara menjabarkannya menjadi variabel tertentu, dan 

konsep dalam penelitian ini adalah : 

a. Bauran pemasaran 

Bauran pemasaran didefinisikan sebagai alat fundamental yang 

direncanakan untuk mencapi tujuan perusahaan dengan mengembangkan 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan 

program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. 

b. Kepuasan konsumen 

Kepuasan konsumen adalah perasan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan persepsi atau kesannya terhadap 

kinerja/hasil suatu produk dan harapan-harapannya. 

 
3.6.3 Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2008:58). Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah : 

1. Variabel Bebas/Independen  

Variabel bebas yaitu variabel yang tidak terikat oleh variabel apapun. 

Veriabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 
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berubah atau timbulnya variabel terikat/dependen (Sugiyono, 2008:59). Variabel 

bebas disini adalah variabel-variabel bauran pemasaran, yang meliputi : 

o Produk     

o Harga 

o Lokasi 

o Promosi 

o Jaminan (assurance) 

o Bukti Fisik 

2. Variabel Terikat/Dependen 

 Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:59). Pada penelitian ini variabel 

terikatnya adalah kepuasan konsumen. 

 
3.6.4    Definisi Operasional 

Suatu konsep yang sudah diterjemahkan menjadi satuan yang lebih 

operasional yakni variabel, biasanya belum sepenuhnya dapat diukur karena 

memiliki beberapa dimensi yang dapat diukur secara berbeda. Dengan demikian 

maka, definisi operasional merupakan petunjuk pelaksanaan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1989:46).  Menurut Marzuki (2005:45), 

definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang dapat 

diamati. Dari definisi operasional tersebut dapat ditentukan alat pengambilan 

data yang cocok dipergunakan. Definisi operasional pada penelitian ini meliputi: 

1. Bauran Pemasaran Wisata Pantai Pasir Putih (X) 

Merupakan persepsi atau respon  pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih 

terhadap produk, harga, lokasi, promosi, jaminan (assurance) dan bukti fisik. 
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1) Product / produk (X1) 

Persepsi atau respon pengunjung wisata terhadap produk yang dihasilkan 

oleh Wisata Pantai Pasir Putih, terdiri dari: 

X1.1 : Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo memiliki keindahan panorama 

pantai yang khas (lain dari obyek wisata yang lain) serta menyediakan 

obyek permainan yang beragam. 

X1.2 : Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo menyediakan tempat 

berbelanja cindera mata (kerajinan khas Pasir Putih), produk 

perikanan (ikan segar dan olahan), warung-warung makan dan 

tempat penginapan. 

2) Harga (X2) 

Persepsi atau respon  pengunjung wisata terhadap harga yang ditetapkan 

oleh Wisata Pantai Pasir Putih, terdiri dari: 

X2.1 : Harga tiket masuk wisata Pantai Pasir Putih Situbondo terjangkau 

bagi pengunjung. 

X2.2 : Harga tiket masuk wisata Pantai Pasir Putih Situbondo sesuai 

dengan obyek dan fasilitas yang ditampilkan. 

3) Lokasi (X3) 

Persepsi atau respon  pengunjung wisata terhadap lokasi/tempat Wisata 

Pantai Pasir Putih, terdiri dari: 

X3.1 : Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo terlihat jelas di tepi jalan 

raya.  

X3.2 : Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo mudah dijangkau baik 

transportasi pribadi maupun transportasi umum (strategis). 

X3.3 : Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo memiliki tempat parkir 

yang luas. 
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4) Promosi (X4) 

Persepsi atau respon pengunjung wisata terhadap promosi yang 

ditetapkan oleh Wisata Pantai Pasir Putih, terdiri dari: 

X4.1 : Promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola melalui media 

elektronik, media cetak, papan nama dan stiker. 

X4.2 : Saran/rekomendasi dari orang lain menjadi pertimbangan dalam 

memilih berwisata ke Pantai Pasir Putih 

X4.3 :  Promosi yang dilakukan sesuai dengan kenyataan yang diberikan. 

5) Jaminan / assurance (X5) 

Persepsi atau respon pengunjung wisata terhadap jaminan keamanan 

yang diberikan oleh Wisata Pantai Pasir Putih serta menanamkan rasa percarya 

dan yakin terhadap konsumen, terdiri dari: 

X5.1 : Pihak pengelola Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo memberikan 

jaminan keamanan kepada pengunjung wisata. 

X5.2 : Pihak pengelola Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo memberikan 

jaminan lingkungan yang aman, nyaman dan bersih.  

X5.3  : Pihak pengelola Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo bersikap 

ramah dan sopan kepada pengunjung. 

6) Bukti Fisik (X6) 

Persepsi atau respon pengunjung wisata terhadap kemampuan pengelola 

Wisata Pantai Pasir Putih dalam mewujudkan daya tarik failitas fisik atau 

lingkungan fisik Wisata Pantai Pasir Putih, terdiri dari: 

X6.1 : Ketersediaan fasilitas (toilet, mushola, tempat duduk dan lain-lain) 

memadai. 

X6.2 : Penataan fasilitas serta warung-warung makanan dan  tempat 

penginapan cukup baik. 
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2. Kepuasan Pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih (Y) 

Kepuasan pengunjung merupakan persepsi atau respon pengunjung 

terhadap hasil atau kinerja suatu produk yang dirasakan setelah berkunjung ke 

Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo, adapun indikator variabelnya adalah:  

1. Pengunjung menceritakan keadaan Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

kepada orang lain (kerabat dekat, keluarga). 

2. Pengunjung mempunyai keinginan untuk berkunjung kembali ke Wisata 

Pantai Pasir Putih situbondo. 

3. Pengunjung menyarankan/mempromosikan kepada orang lain untuk 

berwisata ke Wisata Pantai Pasir Putih situbondo. 

4. Pengunjung sering berwisata/berlibur di Pantai Pasir Putih Situbondo. 

5. Dalam 1 tahun, pengunjung melakukan wisata di Pantai Pasir Putih 

Situbondo minimal 1 kali. 

6. Ketika ingin berwisata, maka Pantai Pasir Putih Situbondo adalah pilihan 

pengunjung. 

7. Pengunjung menikmati semua obyek yang di tampilkan Pantai Pasir Putih 

Situbondo. 

8. Pengunjung merasa puas dengan ciri khas/keunikan Pantai Pasir Putih 

Situbondo. 

9. Pengunjung merasa puas dengan pelayanan di  Pantai Pasir Putih Situbondo 

10. Pengunjung pernah mengajak teman/saudara untuk berwisata di Pantai Pasir 

Putih Situbondo. 

11. Setiap libur keluarga, pengunjung memilih Pantai Pasir Putih Situbondo untuk 

berwisata. 

12. Pengunjung tidak merasa rugi telah berwisata di Pantai Pasir Putih 

Situbondo. 
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3.7 Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2008:138), skala pengukuran adalah kesepakatan 

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kualitatif. Dapat dikatakan pula skala 

pengukuran adalah angka-angka pada suatu variabel menurut aturan yang telah 

ditentukan.  

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala 

semantic, skala semantic akan menghasilkan respon terhadap sebuah stimulasi 

yang disajikan dalam bentuk kategori semantic yang menyatakan sebuah 

tingkatan sifat atau keterangan tertentu. Skala ini digunakan untuk mengukur 

sikap/karakter tertentu yang dimiliki seseorang. Pada penelitian ini variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. Jawaban dari setiap instrumen mempunyai gradasi 

dari sangat positif  sampai sangat negatif dengan skor 1-5, secara lebih rinci, 

pemberian skor adalah sebagai beruikut: 

o Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

o Setuju (S) diberi skor 4 

o Cukup Setuju (CS) diberi skor 3 

o Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

o Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1   

 
3.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan esensi kebenaran penelitian. Sebuah instrumen 

dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat 
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mengungkapkan data dari variabel yang akan diteliti secara tepat. Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah 

(Arikunto, 1998:144). 

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel atau 

item dengan skor total variabel. Cara mengukur validitas yaitu dengan mencari 

korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment dengan selang kepercayaan 95%. 

Untuk mengetahui kevalidan suatu instrument yaitu dengan cara 

membandingkan nilai korelasi masing-masing item dengan nilai korelasi tabel     

(r tabel). Jika r hitung > r tabel maka instrument dikatakan valid. 

Menurut Sugiyono (2008:178), suatu instrumen dikatakan valid apabila 

memiliki  nilai korelasi positif dan besarnya 0,3 atau lebih. 

 
3.8.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:140), reliabilitas merupakan indeks 

yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya 

(menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang 

sama pada waktu yang berlainan). Alat ukur dikatakan reliabel jika alat tersebut 

dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa 

menunjukkan hasil yang sama, selain itu reliabilitas merupakan syarat bagi 

validitas suatu penelitian. Bila instrumen tidak reliabel maka dengan sendirinya 

tidak valid. Koefisien reliabilitas diperoleh dengan menggunakan Alpha 

Cronbrach dari tiap instrumen pada suatu variabel. 
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Menurut Sekaran (2003:311) dalam Neisha (2007:29), suatu instrumen 

dalam variabel dikatakan andal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan 

(Cronbrach Alpha) sebesar 0,60 atau lebih. 

 
3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis yang digunakan 

untuk menghitung besarnya pengaruh dua/lebih variabel bebas (X) terhadap satu 

variabel terikat (Y) (Sarwono, 2005:79). Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bauran pemasaran 

yang meliputi produk, harga, promosi, tempat, jaminan/assurance dan bukti fisik 

terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. Persamaan 

regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 Y = a+ b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+ b5x5+b6x6+e 

Keterangan: Y = kepuasan konsumen  x4  = tempat 

          a  = konstanta     x5  = jaminan 
 

x1 = produk    x6 = bukti fisik  

x2 = harga    b1, b2,..= koefisien regresi 

x3 = promosi    e = error 

 
3.9.2  Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk menghitung besarnya 

peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan kata lain 

merupakan besaran yang digunakan untuk menunjukkan sampai seberapa jauh 

variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas (Sarwono, 2005:83). Dalam 

penelitian ini analisis koefisien determinasi digunakan untuk menghitung 

besarnya pengaruh bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, lokasi, 
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promosi, jaminan dan bukti fisik secara bersama-sama terhadap kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 
3.9.3 Uji F 

 Menurut Sugiono (2008:256), uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas yaitu bauran pemasaran secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo). Untuk 

menghitung koefisien korelasi tersebut maka digunakan rumus : 

( )1/()1
/R

2

2

−−−
=

knR
kF

 

Keterangan : 

F = Harga F sebagai uji keberartian regresi 

R = Koefisien korelasi ganda 

K = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah anggota sampel 

Kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. 

Jika dari perhitungan diperoleh: 

• F hitung > F tabel, maka hipotesis H0 di tolak dan hipotesis H1 diterima. 

Hal ini berarti bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, lokasi, 

promosi, jaminan dan bukti fisik (variabel bebas) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo (variabel terikat). 

• F hitung < F tabel, maka hipotesis H0 di terima dan hipotesis H1 ditolak. 

Hal ini berarti bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, lokasi, 

promosi, jaminan dan bukti fisik (variabel bebas) secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir 

Putih Situbondo (variabel terikat). 
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3.9.4 Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu bauran 

pemasaran yang meliputi produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik 

secara parsial terhadap variabel terikat (kepuasan pengunjung wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo). Uji t juga digunakan untuk mengetahui bauran 

pemasaran yang meliputi produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik 

yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pengunjung wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo, yaitu dengan melihat nilai t hitung terbesar 

(Sarwono,2005:89). 

Kriteria pengujian dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

Jika dari perhitungan diperoleh: 

• t hitung > t tabel, maka hipotesis H0 di tolak dan hipotesis H1 diterima. Hal 

ini berarti bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, lokasi, 

promosi, jaminan dan bukti fisik (variabel bebas) secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo (variabel terikat). 

• t hitung < t tabel, maka hipotesis H0 di terima dan hipotesis H1 ditolak. Hal 

ini berarti bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, lokasi, 

promosi, jaminan dan bukti fisik (variabel bebas) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo (variabel terikat). 

Semua analisis data diatas dihitung dengan menggunakan Statistik 

Product And Service Solution (SPSS) 16 for Windows. 
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3.10 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian diatas, maka kerangka penelitian secara 

skematis dapat dilihat pada gambar 1 berikut.  
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4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Letak Geografis dan Keadaan Topografi 

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah Propinsi Jawa Timur 

yang terletak di ujung timur Pulau Jawa bagian utara yang secara geografis 

terletak diantara 70 35’ - 70 44’ Lintang Selatan dan antara 1130 30’ - 1140 42’ 

Bujur Timur. Kabupaten Situbondo dikenal dengan daerah wisata Pantai Pasir 

Putih yang memiliki pantai landai serta pasir yang berwarna putih, merupakan 

suatu tempat rekreasi pantai yang berjarak kurang lebih 23 km disebelah barat 

Situbondo. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Situbondo adalah sebagai 

berikut: 

o Sebelah Utara : Selat Madura 

o Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi 

o Sebelah Timur : Selat Bali 

o Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo 

Dilihat dari kondisi topografis, Kabupaten Situbondo memiliki luas wilayah  

1.638,50 km2 atau 163.850 Ha dengan ketinggian 0 – 1.250 m diatas permukaan 

air laut. Daerah fisik Kabupaten Situbondo memanjang dari barat ke timur 

sepanjang pantai selat Madura, dengan panjang pantai ± 168 Km, lebar rata-rata 

± 11 Km dengan luas daratan 1.638,50 Km2. Kondisi daratan terdiri dari 

pegunungan, dataran rendah dan pantai dengan tingkat kesuburan tanah dan 

pola yang berbeda. 

Kabupaten Situbondo mempunyai potensi perikanan dan kelautan cukup 

besar, dengan luas wilayah laut yang dikelola adalah 1.142,4 km2. Kabupaten 

Situbondo merupakan dataran rendah berada pada ketinggian 0 - 1250 m diatas 

permukaan air laut dengan kemiringan antara 0 - 45%. Ketinggian yang dominan 
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antara 100 – 500 m diatas permukaan air laut, yaitu seluas 42,34% dari luas 

Kabupaten Situbondo. 

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya dapat dibagi menjadi 3 

wilayah yaitu: wilayah utara merupakan pantai dan laut yang sangat potensial 

untuk pengembangan komoditi perikanan seperti budidaya dan penangkapan 

ikan, Wilayah tengah bertopografi datar berpotensi untuk pertanian dan wilayah 

selatan bertopografi miring berpotensi untuk tanaman perkebunan dan 

kehutanan. 

Lokasi penelitian berada di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan 

Kabupaten Situbondo. Desa ini berjarak 1,5 Km dari pusat pemerintahan 

Kecamatan, 23,5 Km dari Ibu Kota Kabupaten Situbondo dan 169,2 Km dari Ibu 

Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya). Luas Kecamatan Bungatan adalah 66,07 

Km2 atau 4,032% dari luas wilayah Kabupaten Situbondo, dengan ketinggian 3 

meter di atas permukaan air laut. Letak Kecamatan Bungatan disebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Kendit, disebelah utara berbatasan dengan selat 

Madura, disebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Mlandingan. 

 
4.2 Iklim dan Curah Hujan 

Kabupaten Situbondo merupakan wilayah beriklim tropis yang 

dipengaruhi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim 

penghujan terjadi pada bulan November sampai April sedangkan bulan Mei 

sampai Oktober merupakan musim kemarau/kering. Suhu rata-rata minimum 

mencapai  24,70 C dan suhu rata-rata maksimum mencapai 27,90 C dengan rata-

rata curah hujan antara 994 – 1.503 mm per tahunnya. 

Kondisi iklim dan curah hujan dapat mempengaruhi berbagai aktivitas 

kehidupan termasuk dalam bidang kepariwisataan, yaitu dapat berpengaruh 
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terhadap keinginan atau minat wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata, 

sehingga akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat 

tempat wisata. 

 
4.3 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo secara keseluruhan adalah 

638.537 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan data registrasi penduduk 

menurut Kecamatan, luas Kecamatan, jenis kelamin, kepadatan penduduk dan 

sex ratio pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Komposisi Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan 
Kepadatan, Jenis kelamin dan Sex Ratio Pada Tahun 2007 

Jenis Kelamin 
 

No Kecamatan Luas 
Daerah 
(Km2) 

Jumblah 
Penduduk 

(orang) L P 

Kepadata 
Penduduk 

(Orang/km) 

Sex 
Ratio 
(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Sumbermalang 

Jatibanteng 

Banyuglugur 

Besuki 

Suboh 

Mlandingan 

Bungatan  

Kendit 

Panarukan 

Situbondo 

Mangaran 

Panji 

Kapongan 

Arjasa 

Jangkar  

Asembagus 

Banyuputih 

129,47

66,08

72,66

26,41

30,84

39,61

66,07

114,14

54,38

27,81

46,99

35,70

44,55

216,38

67,00

118,74

481,67

27.715

22.271

21.736

58.234

25.243

22.753

26.053

28.367

51.456

47.792

30.556

64.931

36.583

40.032

36.082

48.960

49.773

13.610

10.775

10.598

28.459

12.285

11.152

12.306

13.692

25.052

23.536

14.710

31.143

17.707

19.638

17.628

23.906

25.002

14.105

11.496

11.138

29.775

12.958

11.601

13.747

14.675

26.404

24.256

15.846

33.788

18.876

20.394

18.454

25.054

24.771

502 

881 

708 

1.885 

1.588 

1.207 

606 

321 

664 

1.099 

604 

776 

585 

117 

340 

188 

45 

96,49

93,73

95,15

95,58

94,81

96,13

89,52

93,30

94,88

97,03

92,83

92,17

93,81

96,29

95,52

95,42

100,93

Jumblah 1.638,50 638.537 311.199 327.338 390 95,07
   Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka, 2007 

 

 



45 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1 halaman 44, dapat diketahui bahwa 

jumlah penduduk Kabupaten Situbondo secara keseluruhan sebanyak 638.537 

jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 311.199 jiwa (48,74%) dan 

perempuan sebanyak 327.338 jiwa (51,26%). Perbandingan antara penduduk 

laki-laki dan perempuan atau sex rasio sebesar 95,07% artinya dalam setiap 100 

penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki 95 jiwa. Dengan demikian 

penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Dengan luas 

wilayah 1.638,50 Km2 maka didapatkan nilai kepadatan penduduk sebesar 390 

orang/Km2. 

 
4.3.1 Penduduk Berdasarkan Umur 

Penduduk Kabupaten Situbondo berdasarkan kelompok umur terdiri dari: 

umur 0-4 tahun sebanyak 47.075 jiwa (7,37%); umur  5-24 tahun sebanyak 

180.833 jiwa (28,32%); umur  25-44 tahun sebanyak 217.111 (34%); umur  45-64 

tahun sebanyak 146.500 jiwa (22,94 %) dan umur 65 tahun keatas sebanyak 

47.018 jiwa (7,36%). Berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar penduduk rata-rata berumur  5-45 tahun. Dengan demikian memberikan 

suatu indikasi bahwa penduduk kabupaten Situbondo merupakan penduduk usia 

produktif, hal ini merupakan peluang yang bagus bagi Wisata Pantai Pasir Putih 

untuk menarik wisatawan dari  daerah Situbondo sendiri. 

 
4.3.2 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pembangunan di bidang pendidikan dapat ditunjukkan oleh 

perkembangan institusi/ lembaga, jumlah guru, murid, dan tingkat partisipasi 

sekolah dari tahun ke tahun. Berdasarkan kelompok umur pendidikan, penduduk 

Kabupaten Situbondo yang masih dalam menempuh pendidikan baik pendidikan 

formal maupun pendidikan non formal adalah sebanyak 227.908 jiwa (35,7%) 
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sedangkan sisanya yaitu sebanyak  410.629 jiwa (64,3%) merupakan penduduk 

yang berusia diatas 25 tahun dan sudah menempuh pendidikan, baik pendidikan 

formal maupun pendidikan non formal. Data penduduk menurut kelompok umur 

pendidikan di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan 

No Kelompok Umur Pendidikan Jumlah (Jiwa) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 – 4 tahun 

5 – 6 tahun 

7 – 12 tahun 

13 – 15 tahun 

16 – 18 tahun 

19 – 24 tahun 

25+ 

47.075 

20.182 

64.107 

21.954 

24.651 

49.939 

410.629 

Jumlah 638.537 

Sumber: Kabupaten Situbondo Dalam Angka, 2007 

 
4.3.3 Penduduk Berdasarkan Suku Etnik 

Masyarakat di Kabupaten Situbondo secara kultural termasuk lingkup 

budaya Pendhalungan dan termasuk kawasan Tapal Kuda. Kawasan Tapal Kuda 

merupakan tempat bertemunya masyarakat dan kebudayaan Jawa dengan 

masyarakat dan kebudayaan Madura. Tipe kebudayaan atau tradisi sosial-

budaya dari kedua kelompok etnik ini adalah kebudayaan rakyat (folk culture). 

Penanda simbolik yang paling nyata dari tipe kebudayaan ini adalah pada unsur 

seni pertunjukan dan penggunaan ragam bahasa kasar (ngoko) secara dominan 

oleh masyarakatnya. 

Secara sosio-religi, masyarakat Kabupaten Situbondo adalah masyarakat 

santri karena mayoritas mereka berada didalam lingkup pesantren. Dengan kata 

lain, mayoritas masyarakat Kabupaten Situbondo adalah beragama Islam 

dengan citra pesantren yang sangat kental sehingga sebagian besar dinamika 
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masyarakatnya masih berpatron kepada otoritas ke kyai-an. Bentuk-bentuk ritual 

keagamaan (Islam) dan nuansa seni keislaman di Kabupaten Situbondo sangat 

mendukung untuk dikembangkannya jenis wisata yang bernuansa religius tanpa 

mengabaikan komponen-komponen dasar pariwisata yang mendukungnya. 

 
4.3.4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Penduduk Kabupaten Situbondo sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai petani dan nelayan, hal ini didukung kondisi wilayah yang sebagian 

besar merupakan pantai dan bertopografi datar yang cocok untuk kegiatan 

perikanan dan pertanian. Selain petani dan nelayan penduduk Kabupaten 

Situbondo juga mempunyai beragam profesi lain seperti pada bidang jasa dan 

perdagangan serta industri-industri pengolahan. Potensi perkembangan industri 

di Kabupaten Situbondo, baik industri kecil dan kerajinan rumah tangga maupun 

industri sedang/ besar perlu mendapat perhatian dan pengembangan, karena 

dapat dijadikan sebagai salah satu obyek yang menarik dalam pengembangan 

pariwisata.  

Jumlah industri kecil dan kerajinan yang ada di Kabupaten Situbondo 

sebanyak 7.546 usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 25.277 orang. 

Sedangkan jumlah industri sedang/besar sebanyak 76 buah dengan tenaga kerja 

sebanyak 6.023 orang. Dari jumlah yang ada, sangat potensial untuk lebih 

dikembangkan dengan berorientasi pada pengembangan kewilayahan yang lebih 

terarah dan terpadu. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan namun perlu 

ditingkatkan, mengingat sumberdaya alam yang sangat besar seperti kerajinan 

dari kerang, kayu dan sebagainya. 
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4.4 Keadaan Perikanan Kabupaten Situbondo 

Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Situbondo terdiri dari 

beberapa usaha, antara lain: 

1. Usaha Penangkapan Ikan di Laut 

Perairan Situbondo di mulut Selat Madura yang berbatasan dengan Selat 

Bali di sebelah timur sehingga mempunyai posisi yang strategis. Hasil tangkapan 

ikan di perairan Situbondo adalah berbagai jenis ikan pelagis dengan tangkapan 

utama ikan layang, ikan tongkol, ikan kembung dan ikan lemuru. Produksi ikan 

hasil tangkapan di laut pada tahun 2007 adalah 5.938,34 ton, dibandingkan 

dengan produksi tahun 2006 sebesar 6.279,73 ton mengalami penurunan 

sebesar 5,44%, hal ini dikarenakan: dampak musim angin barat yang 

berkepanjangan, penangkapan dengan bahan peledak, dampak kenaikan BBM, 

belum optimalnya usaha pelestarian lingkungan pesisir dan laut. Usaha 

penangkapan ini didukung oleh tenaga kerja nelayan, armada perahu, serta alat 

tangkap. 

2. Usaha Budidaya Tambak 

Kabupaten Situbondo memiliki potensi tambak yang cukup besar, dan 

saat ini telah dimanfaatkan untuk usaha budidaya udang vannamei, udang 

windu, udang putih, bandeng dan jenis ikan-ikan lainnya. Usaha budidaya 

tambak di Kabupaten Situbondo dilaksanakan di Kecamatan banyuglugur, 

Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Mangaran, 

Kapongan, Arjasa, jangkar  dan Banyuputih. Kabupaten Situbondo meliputi 

tambak  tradisional (428,8735 Ha),  Tambak semi intensif (12,0373 Ha) dan 

intensif (1.052,84 Ha). Produksi Tambak pada tahun 2007 adalah 1.095,01 ton. 

Dibandingkan dengan produksi tahun 2006 sebesar 956,70 ton mengalami 
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kenaikan sebesar 14,46 %. Kenaikan produksi ini dikarenakan produksi udang 

putih mengalami peningkatan cukup besar. 

3. Usaha Budidaya Air Tawar 

Potesnsi iar tawar di Kabupaten Situbondo sangat memungkinkan untuk 

pengembangan budidaya air tawar. Jenis ikan yang dibudidayakan dikolam air 

antara lain gurame, lele dumbo, nila merah dan mujair. Produksi ikan hasil 

budidaya di kolam pada tahun 2007 sebesar 17,82 ton, jika dibandingakan 

dengan produksi tahun 2006 sebesar 18,22 ton mengalami penurunan sebesar 

2,19%, hal ini disebabkan adanya beberapa kolam yang dialihkan fungsinya 

menjadi kolam pancing serta naiknya harga pakan ikan. 

4. Usaha Budidaya Laut 

Usaha budidaya air laut (marine culture) yang dikembangkan di 

Kabupaten Situbondo adalah ikan kerapu, lobster, ikan ekonomis lainnya di 

Keramba Jaring Apung (KJA) dan rumput laut jenis Eucheuma Cottoni. 

Umumnya hasil produksi KJA diperdagangkan dalam keadaan hidup. Produksi 

budidaya ikan di KJA pada tahun 2007 adalah 93,94 ton, dibandingkan dengan 

produksi tahun 2006 sebesar 125,22 ton mengalami penurunan sebesar 24,98 

%. Penurunan produksi ini disebabkan karena pembudidaya KJA kesulitan untuk 

mendapatkan benih ikan ukuran gelondongan sedangkan benih yang tersedia 

kebanyakan masih ukuran benih kecil yaitu 2,5 – 5 cm yang  belum siap untuk 

ditebar dikeramba. Sedangkan produksi budidaya rumput laut pada tahun 2007 

adalah sebesar 179,00 ton dibandingkan dengan produksi tahun 2006 sebesar 

148,60 ton mengalami kenaikan yaitu sebesar 20, 46 %. Kenaikan produksi 

disebabkan oleh kondisi cuaca yang relatif baik. 
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5. Usaha Pembenihan 

Usaha pembenihan yang dikembangkan dikabupaten Situbondo adalah 

pembenihan udang windu, udang vannamei, ikan kerapu dan ikan lele. Produksi 

benih ikan/udang dan rumput laut pada tahun 2007 adalah; Benih ikan Lele 

sebanyak 1.856.000 ekor; Bandeng (alam) sebanyak 571.680 ekor; Kerapu 

Macan sebanyak 20.880.000 ekor; Kerapu Tikus sebanyak 300.000 ekor; Udang 

Windu sebanyak 4.737.600 ekor; Udang Vannamei 82.177.200 ekor dan Rumput 

Laut sebanyak 95,8 ton. 

6. Pengolahan Hasil Perikanan 

Produksi ikan di Kabupaten Situbondo khususnya yang berasal dari 

penangkapan ikan di laut tidak semuanya dikonsumsi didaerah sendiri namun 

ada juga yang dikirim keluar daerah dalam bentuk olahan/awetan seperti 

pindang, kering asin dan berupa ikan basah (di es). Jenis ikan olahan terbanyak 

adalah pemindangan, sedangkan jenis ikan kering asin baru dilaksanakan 

apabila keadaan ikan melimpah dan pengawetan dengan es dilakukan untuk ikan 

yang bernilai jual tinggi. Produksi ikan olahan di Kabupaten Situbondo pada 

tahun 2007 adalah sebesar 5.938,34 ton yang terbagi atas: ikan segar sebanyak 

2.495,73 ton; ikan kering sebanyak 591,79 ton dan ikan pindang sebanyak 

2.850,82 ton. 

 
4.5 Keadaan Pariwisata Kabupaten Situbondo 

4.5.1 Gambaran Umum Pariwisata Kabupaten Situbondo 

Secara umum, Kabupaten Situbondo telah didukung oleh potensi daya 

tarik wisata. Hal tersebut dapat diketahui dari obyek-obyek dan daya tarik wisata 

yang dimilikinya, antara lain obyek wisata Pantai Pasir Putih, dengan kondisi 

pantai yang indah, biota laut dan seni budaya lokal; Taman Nasional Baluran, 

dengan potensi fauna (banteng/kerbau liar) dan floranya (savana, jenis tumbuhan 
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hayati/obat-obatan); wisata Agro Kayumas di PTPN XII dengan perkebunan 

kopinya sebagai obyek minat khusus yang dapat dikembangkan; Desa Baderan 

menuju Gunung Argopuro/Puncak Rengganis dengan wisata pegunungan 

dengan panorama yang indah, serta obyek-obyek dan daya tarik yang indah 

lainnya yang yang belum sepenuhnya dikembangkan. 

Keberadaan obyek-obyek wisata di Kabupaten Situbondo sebagian ada 

yang dikembangkan dan sebagian lain belum dikembangkan. Obyek-obyek 

wisata di Kabupaten Situbondo sampai dengan tahun 2000 antara lain: wisata 

wlam, meliputi Desa Baderan menuju Gunung Agropuro, Pantai Pasir Putih, 

Pantai Gelung, Taman Nasional Baluran; wisata agro, meliputi Agro Wisata 

Kayumas; wisata religius meliputi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 

Sukorejo; wisata buatan meliputi Pelabuhan Kalbut, Pelabuhan Ferry Jangkar, 

Tempat Pelelangan Ikan Pondok Mimbo, kolam renang Tirta Pandawa, 

Pemandian Taman, Pemandian Banyuanget; wisata pantai meliputi Pelabuhan 

Rakyat Panarukan, Pelabuhan Rakyat Besuki; wisata ziarah meliputi Tapak Tilas 

Syekh Maulana Ishak, Gunung Agung (Makam R. Tjondro Kusumo); wisata 

budaya meliputi pusat pertokoan dan wisata minat khusus meliputi Pabrik Gula 

dan Situs-situs Peninggalan Belanda. 

 
4.5.2 Kebijakan Pariwisata Kabupaten Situbondo 

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo di bidang industri, 

perdagangan, koperasi dan pariwisata bertujuan untuk ”meningkatkan 

kesejahteraan dengan memanfaatkan SDM dan SDA lokal dengan 

memperhatikan aspek daerah; meningkatkan peran usaha sebagi pelaku utama 

perekonomian yang ada didaerah dan melaksanakan pelayanan optimal Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kepada pelaku usaha dan masyarakat 
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yang membutuhkan”. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah daerah didalam 

bidang industri secara umum, termasuk industri pariwisata adalah; 

a. Penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan serta penciptaan iklim 

berusaha, peningkatan kemampuan pengusaha yang menunjang usaha 

perindustrian, pertambangan, perdagangan, pariwisata, koperasi dan 

usaha kecil 

b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka peluang 

usaha dan menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif 

menuju pemulihan ketahanan ekonomi daerah.  

Salah satu dari program kebijakan daerah kabupaten Situbondo di bidang 

pariwisata adalah “pengelolaan dan pembangunan kepariwisataan”. 

 
4.5.3 Potensi Wisata Kabupaten Situbondo 

Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah SWP (Satuan wilayah 

Pengembangan) bersama Jember dan Bondowoso, memiliki 16 obyek wisata. 

Dari 16 objek wisata tersebut terdapat 4 obyek wisata prioritas yang sudah dan 

akan dikembangkan, yaitu Pantai Pasir Putih, Pantai gelung, Tapak Tilas Syech 

Maulana Ishak Pecaron dan Pelabuhan Kalbut. Sedangkan obyek wisata 

potensial yang akan dikembangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang 

adalah wisata perkebunan Kayumas PTP XII dan Desa Baderan Menuju Gunung 

Agropuro. 

Dari 16 obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Situbondo tersebut 

memiliki potensi obyek dan atraksi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 

a. Kondisi obyek wisata terhadap pengunjung. 

b. Jenis obyek dan daya tarik yang dimiliki oleh wisata tersebut. 
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c. Kualitas menejemen pengelolaan obyek dan atraksi serta SDM pariwisata 

yang dimiliki. 

d. Skala prioritas pengembangan obyek dan atraksi oleh pemerintah/pelaku 

pariwisata. 

Potensi Pariwisata di Kabupaten Situbondo dapat dilihat dari: 

1. Potensi Keanekaragaman Obyek Wisata 

Kabupeten Situbondo memiliki keberagaman obyek wisata yang 

didominasi oleh alam pegunungan beserta savananya dan obyek alam pantai 

dengan berbagai alam pantai dan biota lautnya.  Secara terperinci potensi wisata 

di Kabupaten Situbondo di lihat dari potensi wisatanya adalah sebagai berikut: 

• Wisata alam pegunungan dan hutan berupa obyek wisata Gunung 

Agropuro/Puncak Rengganis melalui alam pegunungan di Desa Baderan. 

• Wisata pemandian yang bersifat rekreatif, yaitu Pemandian Tirta 

Pandawa, Pemandian Alam Taman dan Pemandian Alam Banyuanget 

• Wisata pantai baik yang bersifat rekreatif maupun olah raga (canoe, olah 

raga layar, selancar angin dan menyelam) yaitu Pantai Pasir Putih, Pantai 

Gelung dan Pantai Bama. 

• Taman Nasional Baluran, dengan keanekaragaman fauna dan flora 

(banteng, kerbau liar, rusa, burung merak dan lain-lain). 

• Wisata perkebunan (Agro Wisata Kebun Kopi Arabica, PTPN XII 

kayumas). 

• Wisata Sejarah Waliullah, yaitu Tapak Tilas Syekh Maulana Ishak di 

Pecaron, sebuah bukit kecil di pinggir pantai yang indah, Makam Raden 

Tjondrokusumo di Gunung Agung Kecamatan Kendit, Makam Putri Raja 

Bali, Dewi Reni dan Nyai Fatimah di TN Baluran. 
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• Wisata minat khusus, yaitu Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 

Kecamatan Asembagus, yang merupakan pesantren terbesar dan tertua  

di Kabupaten Situbondo. 

2. Potensi Keunikan Obyek Wisata 

Potensi obyek-obyek wisata di Kabupaten Situbondo tergolong unik dan 

memiliki daya saing tinggi diantara obyek-obyek wisata didaerah lain di Jawa 

Timur dan bahkan di seluruh Nusantara. Potensi keunikan wisata di Kabupaten 

Situbondo tidak hanya dari alam pegunungan dan alam pantainya tetapi juga 

keunikan seni budaya dan adat istiadat masyarakat pendalungan. Jika kedua 

keunikan tersebut dipadukan maka akan mampu menarik wisatawan untuk 

berkunjung dan memperkuat citra wisata Kabupaten Situbondo itu sendiri. 

3. Potensi lokasi 

Potensi lokasi yang mampu menunjang pengembangan aktivitas 

pariwisata di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut: 

• Kabupaten Situbondo berada diantara dua pariwisata Internasional, yaitu 

Bali dan Bromo-Tengger-Semeru, dimana jaringan akses jalan yang 

melintasi Kabupaten Situbondo tersebut adalah jalan propinsi yang 

memiliki sejarah yaitu jalan Panarukan-Anyer. 

• Jalan menuju dan dari Kabupaten Situbondo dapat dilalui jalan darat 

(segala jenis angkutan umum), dan jalan laut dengan Pelabuhan Jangkar 

dan Pelabuhan Kalbut sebagai penghubung dari kepulauan Madura 

menuju Kabupaten Situbondo secara langsung. 

• Intensitas dan frekuansi dilewati wistawan, baik wisman maupun wisnus 

relatif tinggi, karena wisatawan asing dan nusantara yang melakukan 

perjalanan menuju Bali pasti melewati Kabupaten Situbondo. Inilah 
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potensi yang sangat strategis untuk menggiring wisatawan tersebut untuk 

berkunjung di obyek-obyek wisata di Kabupaten Situbondo. 

• Kabupaten Situbondo memiliki sarana dan prasarana pariwisata yang 

memadai, terutama transportasi darat dan laut, serta sarana akomodasi 

bagi wisatawan untuk lama tinggal di Kabupaten Situbondo 

  
4.6 Keadaan Umum Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo  

4.6.1 Sejarah Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

Pantai Pasir Putih merupakan salah satu potensi wisata bahari yang 

dimiliki oleh Kabupaten Situbondo. Wisata ini merupakan salah satu unit usaha 

yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih, Pada mulanya tahun 1976 

Pasir Putih merupakan unit dari Perusahaan Daerah Situbondo yang dipimpin 

oleh seorang administratur, namun pada tahun 1980-1982 Perusahaan Daerah 

mengalami perubahan mengenai struktur organisasi serta unti-unit yang ada, 

sehingga pada tahun 1982 ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Situbondo 

hanya membina satu unit  usaha yaitu unit Pasir Putih yang masih ditangani oleh 

seorang administratur. Pada tahun 1985 unit Pasir Putih yang merupakan unit 

dari Perusahaan Daerah Situbondo dianggap sudah tidak sesuai lagi, kemudian 

ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah yang berdiri sendiri dengan suatu 

Peraturan Daerah. Berdasarkan keadaan tersebut maka pada tahun 1985 

ditetapkan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 1985 tentang Pendirian 

Perusahaan Daerah Pasir Putih. Sejak tahun 1985 ini maka berdirilah 

Perusahaan Daerah Pasir Putih yang menangani 3 unit usaha, yaitu Pariwisata, 

Perhotelan dan Restoran. Maksud dan tujuan Pendirian Perusahaan Daerah 

Pasir Putih adalah: 

o Ikut Serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah 

melalui bidang kepariwisataan. 
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o Menambah penghasilan dan pendapatan daerah. 

o Turut serta melaksanakan pembangunan Ekonomi Nasional pada 

Umumnya dalam rangka meningkatkan Kepariwisataan Nasional. 

 
4.6.2 Lokasi Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

Perusahaan Daerah Pasir Putih berdiri diatas tanah seluas 153.349 M2. 

Secara administratif terletak di Jl. Raya Pasir Putih Desa Pasir Putih Kecamatan 

Bungatan Kabupaten Situbondo pada Kilometer 171-174 atau jarak 21 Kilometer 

ke arah Barat dari Ibu Kota Kabupaten Situbondo yang meliputi kawasan pantai 

sepanjang 3 Kilometer, dengan lebar rata-rata 90–100 Meter dari garis pasang 

pantai. Luas Kecamatan Bungatan adalah 66,07 Km2 atau 4,032% dari luas 

wilayah Kabupaten Situbondo. Secara geografis, batas utara kawasan ini adalah 

selat Madura sedang di sebelah selatan merupakan Hutan Jati Lereng Gunung 

Agung dan Gunung Ringgit. Keadaan Topografi Daerah sekitar Wisata Pantai 

Pasir Putih secara garis besar di bagi dua bagian Yaitu: Daerah datar, terletak 

disepanjang pantai berada pada ketinggian 0-7 meter diatas permukaan laut, 

dengan jenis tanah berupa regosol coklat kelabu dan disebelahnya merupakan 

daerah yang langsung berbatasan dengan perbukitan lereng gunung agung dan 

Gunung Ringgit, mempunyai kemiringan antara 1-40 derajat. Untuk lebih 

jelasnya, peta Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 100. 

 
4.6.3 Struktur Organisasi Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

Untuk memantapkan penyelenggaraan Perusahaan Daerah Pasir Putih 

Kabupaten Situbondo, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati 

Situbondo Nomor : 464 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah  Tingkat II Situbondo  antara 

Lain : 
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 Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu direksi yang pengangkatannya 

dan tugasnya sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Tingkat II 

Situbondo No. 12 Tahun 1985. 

 Dalam pelaksanaan tugas dimaksud ayat (1), direksi dibantu oleh para 

kepala bagian yang terdiri dari : 

1. Kepala bagian kantor depan 

2. Kepala bagian tata graha 

3. Kepala bagian tata boga 

4. Kepala bagian keuangan 

5. Kepala bagian personalia dan umum 

Bentuk struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasir Putih adalah bentuk 

organisasi garis dan staf, karena Perusahaan Daerah Pasir Putih merupakan 

organisasi besar dengan daerah kerja yang luas dan bidang yang beragam. 

Dalam struktur organisasi ini seorang pemimpin dibantu oleh staf dan ada 

kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat paling atas hingga 

tingkat paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Selain itu 

staf mempunyai wewenang fungsional, memberikan bantuan pemikiran, tenaga 

kerja, material maupun fasilitas-fasilitas, sarana prasarana yang dapat 

mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi. Dalam struktur organisasi garis 

dan staf, pemimpin (kepala) mempunyai wewenang komando. Untuk mengetahui 

gambar struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasir Putih dapat dilihat pada 

lampiran 7 halaman 115. 

 
4.6.4 Sarana dan Prasarana Umum  

Obyek Wisata Pantai Pasir Putih merupakan obyek wisata yang 

memadukan wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Wisata Alam 

Pantai Pasir Putih dengan mengandalkan keindahan alami yaitu kondisi pantai 
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yang bersih dan ombak yang tenang serta keunikan pasir yang berwarna putih 

bersih dengan suhu yang hangat, panas penuh dengan cahaya matahari yang 

disukai sebagian besar wisatawan mancanegara, panorama senja (terbenamnya 

matahari) di Pasir putih, Taman Laut dengan berbagai  ikan hias dan karang laut. 

Sarana prasarana yang ada adalah: wahana perahu untuk pengunjung yang 

ingin menikmati pemandangan bawah laut Pasir Putih, cano, diving, memancing 

dan selancara angin. Sedangkan untuk wisata budaya yaitu dengan 

menampilkan seni budaya lokal Situbondo pada waktu-waktu tertentu di Pantai 

Pasir Putih, seni budaya lokal tersebut antara lain: 

• Tari Topeng 

Seni tradisional asli , dimana para pemain bertopeng diatur / dikomando 

oleh dalang. 

• Ojung 

Seni tradisional yang dilakukan oleh 2 pemain memakai rotan tanpa 

tameng menurut tradisi  seni ini bisa mendatangkan hujan 

• Okol 

Seni tradisional (adu kekuatan) ala olah raga sumo jepang, dengan 

memakai alat kain sarung yang dilingkarkan  pada bagian perut. 

• Tari Ompay Majeng  

Tari tradisional  yang mengisahkan sifat-sifat kehidupan nelayan  dan 

tarian ini merupakan  tarian  khas Situbondo . 

• Tetet 

Seni musik tradisional yang menggunkan peralatan alam. 

 

 

 

 

 



59 

 

• Tarik Tambang Perahu 

Olah raga  pantai yang dilakukan oleh 2 perahu dengan diikat memakai 

tali tambang yang dinaiki beberapa orang dengan memakai alat 

pendayung (tarik menarik antar perahu ). 

• Lomba Ayam Sap-Sap. 

Merupakan lomba tradisional masyarakat rakyat nelayan pasir putih 

beberapa ayam betina diadu kecepatannya di lepas dari tengah laut ± 

3000 meter menuju kedaratan 

• Lomba Gerak Jalan Siput ( Situbondo – Pasir Putih ). 

Secara rutin diselenggarakan pada setiap akhir tahun atau pada event – 

event tertentu  yang sekiranya  penting untuk diadakan. 

• Lomba Perahu Layar Tradisional Sebanyak 55 Perahun, Perahu Hias & 

Petik Laut : 

Merupakan lomba perahu layar, dimana perahu layar dilepas dari start 

menuju finis yang telah di tentukan , terlebih dahulu harus melalui rambu-

rambu pelampung yang sudah disediakan oleh panitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini adalah pengunjung wisata “ Pantai Pasir 

Putih Situbondo”. Jumblah responden yang diambil pada penelitian ini adalah 

sebanyak 30 responden dan teknik pengambilan sampel adalah dengan 

insidental sampling, artinya teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber 

data. Insidental sampling termasuk dalam nonprobability sampling, artinya teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.  

Karakteristik responden pada penelitian ini di jelaskan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, tempat tinggal, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan dan 

tingkat  pendapatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi dan 

pembahasan. 

 
5.1.1 Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

mempelajari kepuasan konsumen, karena konsumen laki-laki dan perempuan 

menunjukkan perilaku yang berbeda dalam merasakan kepuasan akan sesuatu. 

Data  responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah ( Orang ) Presentase (%) 

1 

2 
Pria 

Wanita 
14 

16 

46,7 

53,3 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2009 
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Dari Tabel 3. Diketahui bahwa responden yang paling banyak mengisi 

kuisioner adalah responden perempuan yaitu sebanyak 16 orang (53,3%), 

namun hal ini tidak berarti bahwa yang paling banyak datang ke Pantai pasir 

Putih adalah perempuan. Berdasarkan observasi, pengunjung yang berwisata di 

Pantai Pasir Putih tidak datang sendiri, mereka terdiri dari pasangan suami istri, 

bersama keluarga dan kerabat, pelajar/mahasiswa. Dari hasil penelitian di lapang 

diketahui bahwa pengunjung laki-laki lebih sulit diminta untuk mengisi kuisioner 

dan mereka melimpahkannya kepada pengunjung perempuan ( istri dan anak 

perempuannya).  

 
5.1.2 Responden Berdasarkan Usia 

Jenjang usia seseorang mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam 

memilih sesuatu termasuk dalam memilih obyek wisata. data responden 

berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah ( Orang ) Presentase (%) 

1 

2 

3 

4 

< 21 tahun 

21-30 tahun 

31-40 tahun 

> 41 tahun 

6 

12 

9 

3 

20 

40 

30 

10 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2009 

Dari Tabel 4. Diketahui bahwa pengunjung yang paling banyak berwisata 

di Pantai Pasir Putih Situbondo adalah pengunjung yang berusia antara 21-30 

tahun yaitu sebanyak 12 orang (40%). Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung 

usia antara 21-30 menyadari akan pentingnya keseimbangan hidup antara 

bekerja dan berwisata.  
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5.1.3 Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

Wisata Pantai Pasir Putih terletak di Desa Pasir Putih Kecamatan 

Bungatan Kabupaten Situbondo, namun tidak seluruh pengunjung wisata berasal 

dari daerah Situbondo. Data responden berdasarkan tempat tinggal dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

No Status Jumlah ( Orang ) Presentase (%) 

1 

2 

Situbondo 

Luar Situbondo 

13 

17 

43,3 

56,7 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2009 

Dari Tabel 5. Diketahui bahwa perbedaan pengunjung yang berasal dari 

Situbondo dan luar Situbondo tidak terlalu besar. Dari responden sebanyak 30 

orang, 17 diantaranya berasal dari luar Situbondo. Hal ini berarti bahwa wisata 

Pantai Pasir Putih Situbondo tidak hanya dikenal di daerah Situbondo sendiri 

namun telah dikenal luas di luar daerah Situbondo serta menjadi salah satu 

tujuan wisata khususnya di daerah Jawa Timur. 

 
5.1.4 Responden berdasarkan Status Perkawinan 

Dalam merasakan kepuasan berwisata, pengunjung yang sudah menikah 

berbeda dengan pengunjung yang belum menikah. seseorang yang belum 

menikah cenderung menganggap suatu kejadian secara praktis, tetapi seseorang 

yang sudah menikah  cenderung berdasarkan skala prioritas tertentu dalam 

mengambil keputusan. Data responden berdasarkan status pernikahan dapat 

dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

No Status Jumlah ( Orang ) Presentase (%) 

1 

2 

Belum Kawin 

Sudah Kawin 
16 

14 

53,3 

46,7 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2009 

Dari Tabel 6. Diketahui bahwa pengunjung yang berwisata ke Pantai 

Pasir Putih dengan status sudah menikah sebanyak 16 orang (53,3%) dan belum 

menikah sebanyak 14 orang (46,7%). Pengunjung yang belum menikah 

kebanyakan berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa dan ada pula yang sudah 

bekerja. Perbandingan jumlah pengunjung yang sudah menikah dan belum 

menikah sangat kecil, hal ini dapat dikatakan bahwa keinginan berwisata di 

kalangan masyarakat sudah merata. 

 
5.1.5 Responden berdasarkan Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang mendasari pemahaman akan 

kepuasan dan pemahaman terhadap produk/jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi 

pemahamannya terhadap produk/jasa yang dihasilkan suatu perusahaan. Data 

responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah ( Orang ) Presentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

SD 

SMP 

SMU 

Perguruan Tinggi 

Lain-lain 

- 

7 

18 

5 

- 

0 

23,3 

60 

16,7 

0 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2009 
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Dari Tabel 7. Diketahui bahwa pengunjung dengan pendidikan terakhir 

SMU adalah pengunjung yang paling banyak berwisata ke Pantai Pasir Putih 

Situbondo. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengunjung telah menyadari 

akan pentingnya pariwisata dalam keseimbangan hidup. 

 
5.1.6 Responden berdasarkan Pekerjaan 

Jenis pekerjaan memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan 

keputusan dalam pembelian, karena jenis pekerjaan juga mempengaruhi tingkat 

pendapatan dan tingkat kejenuhan seseorang. Seseorang yang memiliki 

pekerjaan tetap cenderung akan memenuhi segala kebutuhannya dibandingkan 

dengan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Data responden 

berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah ( Orang ) Presentase (%) 

1 

2 

3 

4 

PNS 

Pegawai Swasta 

Wiraswasta 

Lain-Lain 

3 

5 

15 

7 

10 

16,7 

50 

23,3 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2009 

Dari Tabel 8. Diketahui bahwa pekerjaan pengunjung paling banyak 

adalah wiraswasta, yaitu sebanyak 15 orang (50%).  Hal ini karena wiraswasta 

memiliki pendapatan yang cukup dan waktu yang lebih banyak sehingga mereka 

mempunyai banyak kesempatan untuk menikmati liburan dengan berwisata. 

 
5.1.7 Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Pekerjaan mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang. Tingkat 

pendapatan  akan berpengaruh  bagi wisatawan dalam menentukan obyek 

wisata yang akan dituju. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka tingkat 
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kebutuhan akan berwisata yang ingin mereka penuhi juga semakin besar. Data 

responden berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

No Tingkat Pendapatan(Rp) Jumlah ( Orang ) Presentase (%) 

1 

2 

3 

< Rp. 1.000.000,00 

Rp.1.000.000,00–Rp. 2.000.000,00 

 > Rp. 2.000.000,00 

17 

8 

5 

56,7 

26,7 

16,6 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer (diolah), 2009 

Dari Tabel 9. Diketahui bahwa pegunjung yang paling banyak berwisata 

di Panta Pasir Putih adalah pengunjung yang memiliki tingkat pendapatan rata-

rata < Rp 1.000.000 yaitu sebanyak 17 orang (56,7 %). Hal ini menunjukkan 

bahwa pengunjung yang datang ke Pantai Pasir Putih adalah golongan 

pengunjung dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, walaupun tidak sedikit 

juga yang berasal kelas ekonomi menengah dan kelas ekonomi menengah ke 

atas. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pariwisata untuk keseimbangan hidup cukup tinggi.  

 
 5.2 Gambaran Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan distribusi frekuensi jawaban responden 

terhadap item-item pertanyaan masing-masing variabel. Untuk lebih jelasnya 

distribusi frekuensi jawaban responden dapat dilihat pada tabulasi data kuesioner 

penelitian pada lampiran 3 halaman 105. 

 
5.2.1 Produk 

  Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden tentang produk 

yang disajikan oleh wisata Pantai Pasir Putih dengan 2 item indikator dapat 

dilihat pada Tabel 10: 
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Tabel 10. Distribusi Frekuensi Produk 

No Item Skor Freku
ensi 

Presen
tase 
(%) 

Sangat Setuju 17 56,67 
Setuju 13 43,33 
Cukup setuju - - 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X1.1 Wisata Pantai Pasir Putih 
Situbondo memiliki keindahan 
panorama pantai yang khas 
(lain dari obyek wisata yang 
lain) serta menyediakan obyek 
permainan yang beragam. Jumlah 30 100 

Sangat Setuju - - 
Setuju 16 53,33 
Cukup setuju 12 40 
Tidak setuju 2 6,67 
Sangat tidak setuju - - 

X1.2 Wisata Pantai Pasir Putih 
Situbondo menyediakan tempat 
berbelanja cindera mata 
(kerajinan khas Pasir Putih), 
produk perikanan (ikan segar 
dan olahan), warung-warung 
makan dan tempat penginapan. 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer (diolah), 2009    

Dari distribusi jawaban responden pada strategi produk, diketahui bahwa 

sebanyak 56,67% responden menyatakan “sangat setuju” bahwa Wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo memiliki keindahan panorama pantai yang khas (lain dari 

obyek wisata yang lain) serta menyediakan obyek permainan yang beragam, dan 

sebanyak 53,33% responden menyatakan “setuju” bahwa  Wisata Pantai Pasir 

Putih Situbondo menyediakan tempat berbelanja cindera mata (kerajinan khas 

Pasir Putih), produk perikanan (ikan segar dan olahan), warung-warung makan 

dan tempat penginapan. Hal ini merupakan salah satu alasan pengunjung 

memilih wisata Pantai Pasir Putih sebagai tujuan wisatannya. Dari distribusi 

frekuensi jawaban responden diatas menunjukkan bahwa wisata Pantai Pasir 

Putih sudah baik dalam menyajikan produk wisatanya.  

 
5.2.2 Harga (Price) 

  Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden tentang harga 

yang ditetapkan oleh wisata Pantai Pasir Putih dengan 2 item indikator dapat 

dilihat pada Tabel 11: 
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Tabel 11. Distribusi Frekuensi harga 

No Item Skor Freku
ensi 

Present
ase(%) 

Sangat Setuju - - 
Setuju 18 60 
Cukup setuju 12 40 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X2.1 Harga tiket masuk wisata Pantai 
Pasir Putih Situbondo 
terjangkau bagi pengunjung. 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju - - 
Setuju 17 56,67 
Cukup setuju 13 43,33 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X2.2 Harga tiket masuk wisata Pantai 
Pasir Putih Situbondo sesuai 
dengan obyek dan fasilitas yang 
ditampilkan. 

Jumlah 30 100 
Sumber: Data Primer (diolah), 2009 

Dari distribusi jawaban responden pada strategi harga, diketahui bahwa 

sebanyak 60% responden menyatakan “setuju” bahwa harga tiket masuk wisata 

Pantai Pasir Putih Situbondo terjangkau bagi pengunjung, dan sebanyak 56,67% 

responden juga menyatakan “setuju” bahwa harga tiket masuk wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo sesuai dengan obyek dan fasilitas yang ditampilkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pihak pengelola wisata Pantai Pasir Putih Situbondo sudah 

baik dalam menentukan harga tiket masuk wisata, yaitu harga tiket masuk yang 

ditentukan telah sesuai dengan obyek dan fasilitas yang ditampilkan dan relatif 

murah serta dapat dijangkau oleh semua masyarakat. 

 
5.2.3 Lokasi (Place) 

  Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden tentang lokasi 

wisata Pantai Pasir Putih dengan 3 item indikator dapat dilihat pada Tabel 12: 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Lokasi 
No Item Skor Freku

ensi 
Present
ase(%) 

Sangat Setuju - - 
Setuju 22 73,33 
Cukup setuju 8 26,67 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X3.1 Lokasi Wisata Pantai Pasir 
Putih Situbondo terlihat jelas di 
tepi jalan raya. 

Jumlah 30 10 
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Lanjutan Tabel 12. Distribusi Frekuensi Lokasi 

Sangat Setuju 5 16,67 
Setuju 20 66,67 
Cukup setuju 5 16,67 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X3.2 Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih 
Situbondo mudah dijangkau baik 
transportasi pribadi maupun 
transportasi umum (strategis). 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju - - 
Setuju 20 66,67 
Cukup setuju 10 33,33 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X3.3 Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih 
Situbondo memiliki tempat parkir 
yang luas. 

Jumlah 30 100 
Sumber: Data Primer (diolah), 2009 

Dari distribusi jawaban responden pada strategi lokasi, diketahui bahwa 

sebanyak 73,33% responden menyatakan “setuju” bahwa Lokasi Wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo terlihat jelas di tepi jalan raya. Hal ini sangat sesuai dengan 

kondisi yang ada, bahwa lokasi pantai Pasir Putih berada di tepi jalan raya tanpa 

dihalangi bangunan apapun sehingga terlihat jelas. Sebanyak 66,67% responden 

juga menyatakan “setuju” bahwa  Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

mudah dijangkau baik transportasi pribadi maupun transportasi umum (strategis) 

karena lokasi wisata berada di tepi jalan raya dan tidak melewati jalan-jalan kecil 

sehingga dikatakan strategis, dan sebanyak 66,67% responden menyatakan ”setuju” 

bahwa Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo memiliki tempat parkir yang luas. 

Dari distribusi frekuensi  jawaban responden diatas menunjukkan bahwa 

lokasi wisata Pantai Pasir Putih sangat menarik perhatian pengunjung karena lokasi 

wisata sangat strategis dan pengunjung dengan mudah akan dapat menjangkau 

tempat wisata ini.  

 
5.2.4 Promosi (Promotion) 

  Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden tentang promosi 

yang dilakukan oleh wisata Pantai Pasir Putih dengan 3 item indikator dapat dilihat 

pada Tabel 13: 
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Tabel 13. Distribusi Frekuensi Promosi 

No Item Skor Freku
ensi 

Present
ase(%) 

Sangat Setuju 6 20 
Setuju 14 46,67 
Cukup setuju 9 30 
Tidak setuju 1 3,33 
Sangat tidak setuju - - 

X4.1 Promosi yang dilakukan oleh 
pihak pengelola melalui media 
elektronik, media cetak, papan 
nama dan stiker. 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju - - 
Setuju 18 60 
Cukup setuju 12 40 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X4.2 Saran/rekomendasi dari orang 
lain menjadi pertimbangan 
dalam memilih berwisata ke 
Pantai Pasir Putih 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju - - 
Setuju 16 53,33 
Cukup setuju 13 43,33 
Tidak setuju 1 3,33 
Sangat tidak setuju - - 

X4.3 Promosi yang dilakukan sesuai 
dengan kenyataan yang 
diberikan. 

Jumlah 30 100 
Sumber: Data Primer (diolah), 2009 

Dari distribusi jawaban responden pada strategi promosi, diketahui bahwa 

sebanyak 46,67% responden menyatakan “setuju” bahwa Promosi yang 

dilakukan oleh pihak pengelola melalui media elektronik, media cetak, papan 

nama dan stiker. Hal ini menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan Pasir Putih 

cukup baik dan merata sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaan 

pasir putih dari promosi tersebut.  

Sebanyak 60% responden menyatakan “setuju” bahwa  pengunjung 

memilih wisata Pantai Pasir Putih Sebagai Tujuan Wisata berdasarkan saran dari 

orang lain, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang pernah 

berkunjung ke Pantai Pasir Putih merasa puas sehingga mereka menyarankan 

orang lain untuk berwisata kesana.  

 53,33% responden menyatakan ”setuju” bahwa Promosi yang dilakukan 

sesuai dengan kenyataan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa promosi 
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yang dilakukan wisata Pantai Pasir Putih adalah sesuai dengan kenyataan yang 

ada, tidak melebih-lebihkan melainkan menggambarkan obyek yang ada. 

 
5.2.5 Jaminan (Assurance) 

  Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden tentang jaminan 

yang diberikan oleh wisata Pantai Pasir Putih dengan 3 item indikator dapat 

dilihat pada Tabel 14: 

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Jaminan 

No Item Skor Freku
ensi 

Present
ase(%) 

Sangat Setuju 5 6,67 
Setuju 24 80 
Cukup setuju 4 13,33 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X5.1 Pihak pengelola Wisata Pantai 
Pasir Putih Situbondo 
memberikan jaminan keamanan 
kepada pengunjung wisata. 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju - - 
Setuju 22 73,33 
Cukup setuju 8 26,67 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X5.2 Pihak pengelola Wisata Pantai 
Pasir Putih Situbondo 
memberikan jaminan 
lingkungan yang aman, nyaman 
dan bersih. 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju - - 
Setuju 16 53,33 
Cukup setuju 14 46,67 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X5.3 Pihak pengelola Wisata Pantai 
Pasir Putih Situbondo bersikap 
ramah dan sopan kepada 
pengunjung. 

Jumlah 30 100 
Sumber: Data Primer (diolah), 2009 

Dari distribusi jawaban responden pada startegi jaminan (assurance) 

yang ditetapkan Pengelola wisata Pantai Pasir Putih Situbondo, diketahui bahwa 

sebanyak 80% responden menyatakan “setuju” bahwa Pihak pengelola Wisata 

Pantai Pasir Putih Situbondo memberikan jaminan keamanan kepada 

pengunjung wisata. Dalam hal ini Pihak Pasir Putih menjamin semua Pengunjung 

aman dari kejahatan, selain itu keamanan juga berupa penjagaan terhadap 

kendaraan para pengunjung.  
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Sebanyak 73,33% responden menyatakan “setuju” bahwa Pihak 

pengelola Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo memberikan jaminan lingkungan 

yang aman, nyaman dan bersih, artinya Pihak Pasir Putih selalu mengupayakan 

menghadirkan suasana yang nyaman dan menjaga kebersihan pada obyek 

wisata yang ditampilkan, dan 53,33% responden juga menyatakan ”setuju” 

bahwa Pihak pengelola Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo bersikap ramah dan 

sopan kepada pengunjung. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa lebih 

dihargai dan merasa nyaman berwisata di Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 
5.2.6 Bukti Fisik 

  Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden tentang bukti fisik 

yang ditampilkan oleh wisata Pantai Pasir Putih dengan 2 item indikator dapat 

dilihat pada Tabel 15: 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Bukti Fisik 

No Item Skor Freku
ensi 

Present
ase(%) 

Sangat Setuju 8 26,67 
Setuju 19 63,33 
Cukup setuju 3 10 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X6.1 Ketersediaan fasilitas (toilet, 
mushola, tempat duduk, dan 
lain lain) memadai 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju 3 10 
Setuju 21 70 
Cukup setuju 6 20 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

X6.2 Penataan fasilitas-fasilitas serta 
warung-warung makanan dan  
tempat penginapan cukup baik. 

Jumlah 30 100 
Sumber: Data Primer (diolah), 2009 

Dari distribusi jawaban responden pada strategi bukti fisik, diketahui 

bahwa sebanyak 63,33% responden menyatakan “setuju” bahwa ketersediaan 

fasilitas (toilet, mushola, tempat duduk, dan lain lain) memadai, artinya pihak 

pengelola wisata Pantai Pasir Putih telah menyediakan fasilitas-fasilitas 

penunjang dalam berwisata dengan baik, dan sebanyak 70% responden 
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menyatakan “setuju” bahwa Penataan fasilitas-fasilitas serta warung-warung 

makanan dan  tempat penginapan cukup baik. Artinya penataan fasilitas-fasilitas 

tersebut diatur sedemikian rupa agar pengunjung merasa nyaman saat 

berwisata. Hal ini menunjukkan bahwa bukti fisik pada wisata Pantai Pasir 

Situbondo cukup baik dan hal ini menjadi salah satu pertimbangan pengunjung 

dalam memilih tempat wisata.  

 
5.2.7  Kepuasan Pengunjung 

 Pada dasarnya kepuasan konsumen merupakan perasan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan persepsi atau 

kesannya terhadap kinerja/hasil suatu produk dan harapan-harapannya. 

 Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden tentang kepuasan 

pengunjung dengan 12 item indikator dapat dilihat pada Tabel 16: 

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Kepuasan Pengunjung 

No Item Skor Freku
ensi 

Present
ase(%) 

Sangat Setuju 24 80 
Setuju 6 20 
Cukup setuju - - 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

1 Pengunjung menceritakan 
keadaan Pantai Pasir Putih 
Situbondo kepada kerabat 
dekat/keluarga 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju 18 60 
Setuju 12 40 
Cukup setuju - - 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

2 Pengunjung berkeinginan untuk 
berkunjung kembali ke Wisata 
Pantai Pasir Putih situbondo. 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju 17 56,67 
Setuju 13 43,3 
Cukup setuju - - 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

3 Pengunjung menyarankan / 
mempromosikan kepada orang 
lain untuk berwisata ke Wisata 
Pantai Pasir Putih situbondo. 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju 16 53,3 
Setuju 12 40 
Cukup setuju 2 6,67 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

4 Pengunjung sering berwisata/ 
berlibur di Pantai Pasir Putih 
Situbondo. 

Jumlah 30 100 
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Lanjutan Tabel 16. Distribusi Frekuensi Kepuasan Pengunjung 

Sangat Setuju 20 66,67 
Setuju 10 33,33 
Cukup setuju - - 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

5 Dalam 1 tahun, pengunjung 
melakukan wisata di Pantai 
Pasir Putih Situbondo minimal 1 
kali 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju 14 46,67 
Setuju 16 53,33 
Cukup setuju - - 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

6 Ketika ingin berwisata, maka 
Pantai Pasir Putih Situbondo 
adalah pilihan pengunjung. 
 
 
 Jumlah 30 100 

Sangat Setuju 20 66,67 
Setuju 9 30 
Cukup setuju 1 3,33 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

7 Pengunjung menikmati semua 
obyek yang di tampilkan Pantai 
Pasir Putih Situbondo. 
 
 
 Jumlah 30 100 

Sangat Setuju 17 56,67 
Setuju 13 43,33 
Cukup setuju - - 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

8 Pengunjung merasa puas 
dengan ciri khas/keunikan 
Pantai Pasir Putih Situbondo. 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju 10 33,33 
Setuju 19 63,33 
Cukup setuju 1 3,33 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

9 Pengunjung merasa puas 
dengan pelayanan di  Pantai 
Pasir Putih Situbondo 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju 25 83,33 
Setuju 5 6,67 
Cukup setuju - - 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

10 Pengunjung pernah mengajak 
teman/saudara untuk berwisata 
di Pantai Pasir Putih Situbondo. 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju 15 50 
Setuju 14 46,67 
Cukup setuju 1 3,33 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju - - 

11 Setiap libur keluaga, 
pengunjung memilih Pantai 
Pasir Putih Situbondo untuk 
berwisata. 

Jumlah 30 100 
Sangat Setuju 23 76,67 
Setuju 7 23,3 
Cukup setuju - - 
Tidak setuju - - 
Sangat tidak setuju -  

12 Pengunjung tidak merasa rugi 
telah berwisata di Pantai Pasir 
Putih Situbondo 

Jumlah 30 100 
 Sumber: data Primer (diolah), 2009 
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Dari distribusi jawaban responden pada variabel kepuasan konsumen, 

sebagian besar responden menyatakan “sangat setuju” dan “setuju” terhadap 

item pertanyaan maupun pernyataan yang ditampilkan, hal ini berarti bahwa 

sebagian besar pengunjung merasa puas dengan segala sesuatu yang 

ditampilkan oleh Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo.  

 
5.3 Bauran Pemasaran Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

Suatu perusahaan dapat menjadi pemenang dalam suatu persaingan 

bisnis jika perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Dalam suatu perusahaan pariwisata, bauran pemasaran merupakan variabel 

yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan 

konsumen dengan tujuan untuk mencapai kepuasan konsumen. 

 
5.3.1 Produk 

Strategi produk yang diterapkan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih 

yaitu dengan memadukan wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. 

Wisata alam Pantai Pasir Putih dengan mengandalkan keindahan alami yaitu 

kondisi pantai yang bersih dan ombak yang tenang serta keunikan pasir yang 

berwarna putih bersih dengan suhu yang hangat, panas penuh dengan cahaya 

matahari yang disukai sebagian besar wisatawan mancanegara, panorama senja 

(terbenamnya matahari) di Pantai Pasir putih , Taman Laut dengan berbagai  

ikan hias dan karang laut berwarna-warni di dasar laut yang dapat dinikmati 

dengan menggunakan perahu Layar serta pemandangan pagunungan dan hutan 

jati lereng gunung Agung dan gunung Ringgit, yang mana hal ini dapat dinikmati 

oleh semua pengunjung baik anak-anak maupun dewasa. Wisata budaya yang 

disajikan  yaitu  dengan  menampilkan  seni  budaya lokal Situbondo pada waktu-               

waktu tertentu di Pantai Pasir Putih Situbondo, diantaranya dengan mengadakan 
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kegiatan atraksi wisata lomba ayam sap sap, gerak jalan Siput (Situbondo-Pasir 

Putih), lomba tarik tambang perahu, lomba perahu layar tradisional/perahu hias 

dan petik laut. Sedangkan wisata minat khusus yaitu dengan mengandalkan 

kondisi laut Pasir Putih yang tenang sehingga digunakan untuk wisata minat 

khusus jenis olah raga yaitu selancar angin, selam/diving, canoing dan 

memancing. Wisata jenis ini banyak digemari oleh remaja dan pengunjung 

dewasa. Perusahaan daerah Pasir Putih juga menyajikan produk wisata untuk 

anak-anak yaitu berupa kolam renang untuk anak-anak dan canoing untuk anak-

anak. Untuk lebih jelasnya gambar obyek wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

dapat dilihat pada lampiran 8 halaman 116.  

Produk yang ditampilkan Wisata Pantai Pasir Putih tergolong unik jika 

dibandingkan dengan wisata lain misalnya Wisata Pantai Bentar Probolinggo, 

Wisata Pantai Kenjeran Surabaya, Wisata Watu Ulo Jember, Wisata Pantai Pasir 

Putih Jember dan sebagainya (meskipun setiap wisata memiliki keunikan 

tersendiri), Wisata Pantai Pasir Putih memiliki keunikan pada wisata alamnya, 

berupa pasir yang berwarna putih dengan kondisi yang masih alami (tidak 

tercemar) dan pemandangan alam pegunungan yang berseberangan dengan 

Pantai Pasir Putih, serta wisata budaya yang berupa penyajian kebudayaan lokal 

Situbondo pada waktu-waktu tertentu, yang mana hal tersebut tidak dimiliki oleh 

wisata lainnya. 

  
5.3.2 Harga (Price) 

Penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga 

merupakan salah satu faktor penyebab laku tidaknya suatu produk/jasa yang 

ditawarkan. Strategi harga yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih 

yaitu dengan tidak membedakan harga tiket masuk pada hari biasa (senin-jumat) 

dan  harga  tiket  pada  hari libur (sabtu - minggu dan hari libur nasional). Hal ini 
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sangat berbeda dengan perusahaan pariwisata lain pada umumnya yang 

biasanya membedakan harga tiket masuk pada hari biasa dan hari libur. Harga 

tiket masuk wisata Pantai Pasir Putih Situbondo yaitu Rp.6000/orang (tidak 

termasuk wahana permainan yang ada). 

Harga tiket masuk wisata Pantai Pasir Putih Situbondo ini tergolong relatif 

murah dibandingkan wisata lain, misalnya pada wisata Watu Ulo Jember dan 

Wisata Pantai Pasir Putih Jember yang harga tiket masuknya adalah 

Rp.7000/orang, serta dibandingkan dengan wisata Sengkaling Malang yang 

harga tiket masuknya Rp.12.000/orang dan wisata Selekta Malang yang harga 

tiket masuknya Rp.10.000/orang. Harga tiket masuk wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo yang relatif murah dan terjangkau oleh semua golongan ini adalah 

salah satu strategi perusahaan dalam upayanya untuk memuaskan pengunjung 

wisata. 

 
5.3.3 Lokasi (Place) 

Penentuan lokasi usaha adalah hal yang sangat penting, hal ini 

berhubungan dengan kemudahan konsumen dalam menjangkaunya. Demikian 

juga dengan lokasi suatu obyek wisata, semakin strategis lokasinya maka 

semakin membuka peluang wisatawan untuk menikmati obyek wisata yang 

ditawarkan. 

 Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih sangat strategis yaitu pada jalur utama 

dari arah Surabaya menuju Bali tepatnya di Jl. Raya Pasir Putih Desa Pasir Putih 

Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Lokasi ini mudah dijangkau baik 

menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Lokasi ini 

merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Wisata pantai Pasir Putih 

Situbondo, karena biasanya wisatawan yang melakukan perjalanan wisata dari 

Bromo menuju Bali pasti melewati Pantai Pasir Putih dan Singgah di Pasir Putih 
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untuk melepas lelah serta menikmati pemandangan pantai yang tenang. Strategi 

lokasi yang dilakukan oleh perusahaan daerah Pasir Putih juga dengan 

menyediakan tempat parkir yang luas sehingga pengunjung dapat dengan 

mudah memarkir kendaraannya.  

 Lokasi wisata Pantai Pasir Putih Situbondo termasuk lokasi yang strategis 

dibandingkan dengan lokasi wisata lain misalnya wisata Watu Ulo Jember dan 

Wisata Pasir Putih Jember yang lokasinya kurang strategis dan tidak mudah 

dijangkau. Lokasi wisata Pantai Pasir Putih tergolong strategis karena berada di 

tepi jalan raya dan mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan 

pribadi. 

 
5.3.4 Promosi (Promotion) 

 Promosi merupakan suatu tindakan yang mencakup semua kegiatan 

perusahaan untuk memperkenalkan produk baik berupa barang maupun jasa 

dan bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. 

 Strategi promosi yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih 

cukup beragam baik promosi melalui media elektronik maupun media cetak. 

Promosi melalui media cetak diantaranya papan nama yang terletak di ujung 

jalan pintu utama masuk kawasan Wisata Pantai Putih Situbondo, brosur yang 

dapat di bawa pulang oleh pengunjung dan diharapkan brosur tersebut dapat 

disebarkan kepada orang lain, stiker, kalender, asesoris-asesoris seperti kaos, 

topi dan payung bergambarkan Wisata Pantai Pasir Putih, serta promosi melalui 

media cetak lainnya. Sedangkan promosi melalui media elektronik yaitu melalui 

radio dan televisi. Promosi dilakukan juga dengan pemberian pelayanan yang 

baik terhadap pengujung. Untuk lebih jelasnya gambar promosi melalui media 

cetak dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 118. 
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Disamping melakukan promosi melalui media cetak dan media elektronik, 

Perusahaan Daerah Pasir Putih juga melakukan promosi dengan Memasukkan 

Wisata Pantai Pasir Putih sebagai salah satu tujuan dari paket perjalanan yang 

ditawarkan oleh biro-biro perjalanan pariwisata. Sebagai salah satu tujuan 

wisata, peran Pantai Pasir Putih bisa merupakan tempat transit sebelum menuju 

ke obyek wisata lain, serta mengadakan kegiatan-kegiatan atraksi wisata pada 

waktu-waktu tertentu guna mempromosikan keadaan Obyek Wisata Pantai Pasir 

Putih Situbondo.  

Promosi yang dilakukan Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo adalah 

cukup baik dibandingkan dengan wisata lain misalnya wisata Watu Ulo Jember 

dan Wisata Pasir Putih Jember yang promosinya dilakukan hanya dengan papan 

nama dan promosi dari mulut ke mulut. Sedangkan pada Wisata Pantai Pasir 

Putih Situbondo promosi dilakukan dengan media cetak dan media elektronik 

serta dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung. 

 
5.3.5 Jaminan (Assurance) 

 Jaminan merupakan salah satu penentu kepuasan konsumen, jaminan 

(assurance) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan perilaku para 

karyawan yang mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan, dan perusahaan mampu menciptakan rasa aman, bebas dari 

bahaya, resiko atau keragu-raguan bagi para pelanggannya 

 Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasir Putih berupa 

jaminan keamanan serta keadaan lingkungan yang nyaman dan bersih, artinya 

para pengunjung yang melakukan wisata di Pantai Pasir Putih dijamin aman dari 

sesuatu hal yang berbahaya, serta dijamin mendapatkan kondisi lingkungan yang 

nyaman dan bersih. Keamanan juga berupa penjagaan terhadap kendaraan 

pengunjung oleh petugas parkir. Selain itu jaminan juga berupa keramahan dan 
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kesopanan dari pihak pengelola terhadap pengunjung. Hal ini dilakukan agar 

pengunjung merasa lebih dihormati serta dihargai oleh pihak pengelola wisata 

Pantai Pasir Putih. 

 Jaminan kondisi lingkungan yang nyaman dan bersih pada Wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo cukup baik dibandingakan dengan kondisi kebersihan 

pada wisata Pantai kenjeran Surabaya, pada wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo, kondisi lingkungan selalu dalam keadaan nyaman dan bersih serta 

bebas dari polusi, hal ini berbeda dengan kondisi pada Pantai kenjeran Surabaya 

yang lingkungannya telah tercemar sehingga menyebabkan kondisi lingkungan 

yang tidak alami lagi. 

 
5.3.6 Bukti Fisik 

 Bukti fisik berkenaan dengan daya tarik lingkungan fisik dimana 

produk/jasa disampaikan dan merupakan tempat dimana perusahaan dan 

konsumennya berinteraksi. 

 Wisata Pantai Pasir Putih dibangun dengan menghadirkan suasana alami 

yang menarik dan indah dengan menonjolkan keunikan yang dimiliki yaitu pasir 

yang berwarna putih dan suhu yang hangat sehingga hal ini sangat diminati 

pengunjung terutama pengunjung mancanegara. Selain itu Pantai Pasir Putih 

juga menghadirkan wisata budaya setempat dan wisata minat khusus untuk 

mendukung wisata bahari yang dimiliki Pantai Pasir Putih.  

 Bukti fisik yang ditampilkan wisata Pantai Pasir Putih yaitu dengan 

menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain: mushola, toilet, hotel, 

restoran, tempat duduk disekitar pantai untuk pengunjung menikmati keindahan 

Pantai Pasir Putih dan sebagainya. 

 Bukti fisik yang ditampilkan Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo cukup 

baik jika dibandingkan dengan wisata lain misalnya wisata Watu Ulo Jember dan 
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Wisata Pasir Putih Jember, karena pada Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung misalnya telepon umum, tempat 

duduk diseskitar pantai dan sebagainya yang hal tersebut tidak diperhatikan 

pada wisata lain misalnya pada wisata Watu Ulo Jember dan Wisata Pasir Putih 

Jember. 

 
5.4 Uji Validitas dan Uji Reliabelitas 

5.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah salah satu uji yang dilakukan untuk menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang diinginkan. Sebuah 

instrumen dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang akan diteliti secara tepat (Arikunto, 

1998:144). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan cara mengkorelasikan skor 

masing-masing variabel dengan skor totalnya. Hasil pengujian validitas pada 

penelitian ini dengan menggunakan SPSS 16 for windows dapat dilihat pada 

Tabel 17. 

Tabel 17. Uji Validitas 

No Item Korelasi Product 
Moment (r hitung) 

Keterangan 

1 X1.1 
X1.2 

0,889 
0,930 

Valid 
Valid 

2 X2.1 
X2.2 

0,880 
0,910 

Valid 
Valid 

3 X3.1 
X3.2 
X3.3 

0,829 
0,770 
0,825 

Valid 
Valid 
Valid 

4 X4.1 
X4.2 
X4.3 

0,778 
0,732 
0,797 

Valid 
Valid 
Valid 

5 X5.1 
X5.2 
X5.3 

0,798 
0,812 
0,732 

Valid 
Valid 
Valid 

6 X6.1 
X6.2 

0,871 
0,848 

Valid 
Valid 
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Sumber : Data Primer (diolah), 2009 

Instrument dikatakan valid jika korelasi product moment menunjukkan 

angka yang signifikan antara skor item dengan skor totalnya atau dengan cara 

membandingkan nilai korelasi masing-masing item dengan nilai korelasi tabel     

(r tabel). Jika r hitung > r tabel maka instrument dikatakan valid. Menurut 

Sugiyono (2008:178), suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki nilai 

korelasi sebesar 0,3 atau lebih. 

Dari hasil uji validitas pada Tabel 17, diketahui bahwa nilai korelasi 

product moment masing-masing item pertanyaan adalah lebih besar dari 0,3, 

artinya semua item pertanyaan diatas adalah valid dan layak untuk dianalisis. 

Untuk lebih jelasnya uji validitas dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 107. 

 
5.4.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:140), reliabilitas merupakan 

indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya 

(menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang 

sama pada waktu yang berlainan). Alat ukur dikatakan reliabel jika alat tersebut 

dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa 

menunjukkan hasil yang sama, selain itu reliabelitas merupakan syarat bagi 

validitas suatu penelitian. Bila instrumen tidak reliabel maka dengan sendirinya 

tidak valid. 

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbrach. Suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki nilai koefisien 

keandalan (Cronbrach Alpha) sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas 

pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS 16 for windows dapat dilihat 

pada Tabel 18 : 
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Tabel 18. Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Produk 0,784 Reliabel 

Harga 0,749 Reliabel 

Lokasi 0,718 Reliabel 

Promosi 0,626 Reliabel 

Jaminan 0,672 Reliabel 

Bukti Fisik 0,646 Reliabel 

Sumber : Data Primer (diolah), 2009 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 18, diketahui bahwa semua 

nilai koefisien alpha lebih besar dari angka kritik reliabilitas sebesar 0,6 sehingga 

dapat dikatakan bahwa Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data 

dinyatakan reliabel sehingga data yang dihasilkan sudah sesuai dengan kondisi 

sesungguhnya. Untuk lebih jelasnya uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 5 

halaman 110. 

 
5.5 Analisis Data 

5.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan analisis hasil kuesioner melalui program SPSS 16 for 

windows, diperoleh hasil seperti pada Tabel 19: 

Tabel 19. Analisis Regresi Linier Berganda  

Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta 8,077 

Produk (X1) 0,920 

Harga (X2) -0,274 

Lokasi (X3) 1,160 

Promosi (X4) 1,342 

Jaminan (X5) 0,675 

Bukti Fisik (X6) 0,328 
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Sumber : Data Primer (Diolah), 2009 
 
Dari Tabel 19, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 8,077 + 0,920 X1 + (-0,274) X2 + 1,160 X3 + 1,342 X4+ 0,675 X5+ 0,328 X6 + e 

Keterangan: Y   = Kepuasan Konsumen  X4 = Promosi  

  X1 = Produk    X5 = Jaminan 

  X2 = Harga    X6 = Bukti Fisik 

  X3 = Lokasi      e  = error 

 Dari persamaan regresi diatas, menunjukkan bahwa bauran pemasaran 

yang meliputi produk, promosi, lokasi, jaminan dan bukti fisik berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen, artinya jika bauran pemasaran yang meliputi 

produk, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik ditingkatkan maka akan 

meningkatkan kepuasan konsumen. Sedangkan strategi harga berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan konsumen, artinya jika harga dinaikkan maka akan 

menyebabkan penurunan pada  kepuasan konsumen. Untuk lebih jelasnya 

analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 112. 

• Nilai a = 8,077 

Nila a merupakan nilai konstanta yaitu merupakan estimasi dari kepuasan 

konsumen (Y). Nilai ini menunjukkan bahwa apabila faktor produk, harga, lokasi, 

promosi, jaminan dan bukti fisik sama dengan nol (0), maka kepuasan 

pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih adalah sebesar 8,077 

• Produk (b1) = 0,920 

Nilai koefisien regresi variabel  produk (X1) adalah sebesar 0,920, hal ini 

berarti bahwa setiap penambahan 1% variabel produk, maka akan meningkatkan 

kepuasan konsumen sebesar 0,920%, dengan asumsi bahwa variabel bebas 

yang lain (X2, X3, X4, X5, X6) adalah tetap atau cateris paribus. 
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Dapat dikatakan pula bahwa strategi produk yang diterapkan oleh wisata 

Pantai Pasir Putih Situbondo berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, 

artinya jika strategi produk pariwisata ditingkatkan misalnya dengan 

memperbaharui wahana permainan, memperbaiki taman laut Pasir Putih dengan 

menanam kembali terumbu karang dan menambah variasinya, memperbaiki dan 

menambah wahana perahu serta memperbaiki kolam renang. Selain itu dengan 

mempertontonkan kebudayaan lokal Kabupaten Situbondo dan atraksi wisata 

sesering mungkin serta memperbaharui dan menambah perlengkapan untuk 

wisata minat khusus misalnya dengan menambah perlengkapan diving, canoing 

dan perlengkapan memancing, maka hal tersebut akan meningkatkan kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

• Harga (b2) = -0,274 

Nilai koefisien regresi variabel  harga (X2) adalah sebesar -0,274, hal ini 

berarti bahwa setiap penambahan 1% variabel harga, maka akan menurunkan 

kepuasan konsumen sebesar -0,274%, dengan asumsi bahwa variabel bebas 

yang lain (X1, X3, X4, X5, X6) adalah tetap atau cateris paribus. 

Dikatakan pula bahwa strategi harga yang diterapkan oleh wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo berpengaruh negatif terhadap kepuasan konsumen, 

artinya jika harga tiket masuk pada wisata Pantai Pasir Putih ditingkatkan 

misalnya dengan meningkatkan harga dari Rp.6000,- menjadi Rp. 7000,-, maka 

hal tersebut akan menurunan kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo. Namun jika peningkatan harga tiket masuk disertai dengan 

peningkatan obyek wisata yang ditampilkan, maka hal ini masih akan dapat 

diterima oleh pengunjung wisata. Keberadaan harga memberi dampak ekonomis 

yang berkaitan dengan daya beli konsumen, sebab harga merupakan biaya bagi 
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konsumen. Semakin tinggi harga maka semakin sedikit produk yang dibeli 

konsumen demikian sebaliknnya. 

 

• Lokasi (b3) = 1,160 

Nilai koefisien regresi variabel  lokasi (X3) adalah sebesar 1,160, hal ini 

berarti bahwa setiap penambahan 1% variabel lokasi, maka akan meningkatkan 

kepuasan konsumen sebesar 1,160%, dengan asumsi bahwa variabel bebas 

yang lain (X1, X2, X4, X5, X6) adalah tetap atau cateris paribus. 

Dikatakan pula bahwa strategi lokasi yang diterapkan oleh wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, artinya 

jika strategi lokasi mengalami peningkatan misalnya dengan perbaikan tempat 

parkir, perbaikan lalu lintas dan sebagainya maka akan meningkatkan kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

• Promosi (b4) = 1,342 

Nilai koefisien regresi variabel  promosi (X4) adalah sebesar 1,342, hal ini 

berarti bahwa setiap penambahan 1% variabel promosi, maka akan 

meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 1,342%, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain (X1, X2, X3, X5, X6) adalah tetap atau cateris paribus. 

Dikatakan pula bahwa strategi promosi yang diterapkan oleh wisata 

Pantai Pasir Putih Situbondo berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, 

artinya jika promosi yang dilakukan oleh wisata Pantai Pasir Situbondo 

ditingkatkan, misalnya dengan memperbaharui papan nama, memperbanyak 

poster, membagikan brosur dan stiker kepada pengunjung, selain itu melalui 

media elektronik misalnya dengan mempromosikan melalui radio dan televisi 

serta memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung, maka hal tersebut 

akan meningkatkan kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 
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• Jaminan (b5) = 0, 675 

Nilai koefisien regresi variabel  jaminan (X5) adalah sebesar 0,675, hal ini 

berarti bahwa setiap penambahan 1% variabel jaminan, maka akan 

meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,675%, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain (X1, X2, X3, X4, X6) adalah tetap atau cateris paribus. 

Selain itu dikatakan pula bahwa strategi jaminan yang diterapkan oleh 

wisata Pantai Pasir Putih Situbondo berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen, artinya jika strategi jaminan ditingkatkan, misalnya dengan 

memperbaiki keamanan di wisata Pantai Pasir Putih, meningkatkan kebersihan 

didaerah wisata sehingga dapat menghadirkan kondisi yang nyaman dan bersih 

serta meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, maka hal tersebut akan 

meningkatkan kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

• Bukti Fisik (b6) = 0,328 

Nilai koefisien regresi variabel  bukti fisik (X6) adalah sebesar 0,328, hal 

ini berarti bahwa setiap penambahan 1% variabel bukti fisik, maka akan 

meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,328%.  Dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain (X1, X2, X3, X4, X5) adalah tetap atau cateris paribus. 

 Dikatakan juga bahwa strategi bukti fisik yang diterapkan oleh wisata 

Pantai Pasir Putih Situbondo berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, 

artinya jika strategi bukti fisik ditingkatkan misalnya dengan memperbaiki dan 

menambah fasilitas-fasilitas pendukung seperti toilet, mushola, hotel, warung 

makan dan restoran, tempat duduk dan sebagainya pada wisata Pantai Pantai 

Pasir Putih Situbondo, maka hal tersebut akan meningkatkan kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 
5.5.2 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
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 Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk menghitung besarnya 

peranan atau pengaruh bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, 

lokasi, jaminan dan bukti fisik terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir 

Putih Situbondo. Berdasarkan analisis hasil kuesioner melalui program SPSS 16 

for windows diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,624, hal ini 

menunjukkan bahwa bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, lokasi, 

promosi, jaminan dan bukti fisik secara bersama-sama memberikan pengaruh 

sebesar 62,4% terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo, sedangkan sisanya 37,6% adalah variabel lain yang tidak termasuk 

dalam model ini. Untuk lebih jelasnya analisis koefisien determinasi (R2) dapat 

dilihat pada lampiran 6 halaman 112. 

 
5.5.3 Pengaruh Bauran Pemasaran Secara Bersama-sama Terhadap 

Kepuasan Pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran yang 

meliputi produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik secara bersama-

sama terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo, 

dimana hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut: 

H0: Bauran pemasaran (Produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik) 

secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

pengunjung Wisata Pasir Putih Situbondo.  

H1: Bauran pemasaran (Produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik) 

secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

pengunjung Wisata Pasir Putih Situbondo. 

 Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. 

Jika F hitung < F tabel , maka bauran pemasaran secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung dan jika F hitung > F tabel, maka 
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bauran pemasaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 

pengunjung. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 20: 

 

 

Tabel 20. Hasil Uji F 

Model df F hitung Sig 

Regression 

Residual 

Total 

6

23

29

9,020 0,000***

*** : 99% ** : 95% * : 90%  Sumber : Data Primer (Diolah), 2009 

Pada Tabel 20, diketahui nilai F hitung sebesar 9,020, sedangkan untuk 

memperoleh nilai F tabel adalah dilihat dari nilai regression (df) sebesar 6 dan 

residual (df) sebesar 23, sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,53.  

Dari Tabel 20, diketahui bahwa F hitung (9,020) lebih besar dari F tabel 

(2,53). Maka dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran yang meliputi produk, 

harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo pada tingkat signifikansi 99%. Artinya bauran pemasaran yang 

meliputi produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik yang dilakukan 

oleh wisata Pantai Pasir Putih Situbondo saling melengkapi dan berpengaruh 

satu sama lain serta sudah cukup baik sehingga telah memberikan kepuasan 

kepada pengunjung  wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. Untuk lebih jelasnya 

analisis uji F dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 112. 

 
5.5.4 Pengaruh Bauran Pemasaran Secara Parsial Terhadap Kepuasan 

Pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran yang 

meliputi produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik secara parsial 
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terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo, dimana 

hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut: 

H0: Bauran pemasaran (Produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik) 

secara parsial tidak memberikan pengaruh terhadap kepuasan pengunjung 

Wisata Pasir Putih Situbondo.  

H1: Bauran pemasaran (Produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik) 

secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepuasan pengunjung 

Wisata Pasir Putih Situbondo. 

 Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika 

t hitung < t tabel , maka bauran pemasaran secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan pengunjung. Namun jika t hitung > t tabel, maka bauran 

pemasaran secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung. Hasil uji 

t dapat dilhat pada Tabel 21: 

Tabel 21. Hasil Uji t 

Variabel t hitung t tabel Sig Keretangan 

Produk 2,471 2,368 0,021* Signifikan 

Harga -0,353 2,368 0,727 Tidak Signifikan 

Lokasi 3,582 2,368 0,002** Signifikan 

Promosi 2,727 2,368 0,012* Signifikan 

Jamainan 1,886 2,368 0,072 Tidak Signifikan 

Bukti Fisik 0,747 2,368 0,463 Tidak Signifikan 

 *** : 99% ** : 95% * : 90%  Sumber : Data Primer (Diolah), 2009 

Kriteria pengujian yaitu membandingkan nilai t hitung masing-masing 

variabel bauran pemasaran dengan t tabel, dimana t tabel pada signifikansi 95% 

adalah sebesar 2,048. Dari Tabel 21, dapat diperoleh hubungan antara masing-

masing variabel bauran pemasaran terhadap kepuasan pengunjung adalah 

sebagai berikut: 

1. Produk (X1) 
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Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 21 diatas, diperoleh t hitung produk 

(2,471) lebih besar dari t tabel (2,046), maka secara parsial strategi produk 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo pada tingkat signifikansi 90%. Hal ini berarti bahwa strategi produk 

yang berupa perpaduan antara wisata alam, wisata budaya dan wisata minat 

khusus yang ditampilkan oleh wisata Pantai Pasir Putih Situbondo sudah baik 

sehingga berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata. Namun seiring 

dengan banyaknya persaingan dalam perusahaan pariwisata maka pihak Pasir 

Putih perlu meningkatkan kualitas produk wisatanya misalnya dengan 

memperbaiki wahana permainan, memperbaiki taman laut Pasir Putih, 

memperbaharui dan menambah perlengkapan untuk wisata minat khusus 

misalnya dengan menambah perlengkapan diving, canoing dan perlengkapan 

memancing bahkan menciptakan wahana permaianan baru yang belum 

disediakan oleh wisata pantai Pasir Putih Situbondo, sehingga hal ini akan 

menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata. 

2. Harga (X2) 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 21 diatas, diperoleh t hitung harga        

(-0,353) lebih kecil dari t tabel (2,046), maka secara parsial strategi harga tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo. Hal ini berarti bahwa pihak Pengelola Pasir Putih harus berhati-hati 

dalam penentuan harga selanjutnya, karena Keberadaan harga memberi dampak 

ekonomis yang berkaitan dengan daya beli konsumen, sebab harga merupakan 

biaya bagi konsumen. Semakin tinggi harga maka semakin sedikit produk yang 

dibeli konsumen demikian sebaliknnya. Dengan banyaknya persaingan usaha 

pariwisata, maka pihak Pengelola Pasir Putih harus dapat menekan harga tiket 

masuk serendah mungkin dan menampilkan obyek wisata secara maksimal 
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namun tidak merugikan perusahaan. Dari data kuesioner diketahui bahwa 

sebagian besar pengunjung memiliki pendapatan dibawah Rp. 1.000.000,- 

sehingga pengunjung masih dapat menjangkau harga yang ditetapkan oleh pihak 

Pasir Putih Situbondo, namun apabila pihak pengelola Pasir Putih ingin 

menaikkan harga tiket masuk, maka hendaknya berhati-hati dan penuh 

pertimbangan karena hal tersebut dapat menurunkan kepuasan konsumen 

bahkan dapat mengakibatkan larinya konsumen kepada perusahaan pesaing 

karena keberadaan harga tidak dapat dijangkau oleh konsumen. Namun jika 

peningkatan harga tiket masuk disertai dengan peningkatan obyek wisata yang 

ditampilkan, maka hal ini masih akan dapat diterima oleh pengunjung wisata. 

3. Lokasi (X3) 

 Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 21 diatas, diperoleh t hitung lokasi     

(3,582) lebih besar dari t tabel (2,046), maka secara parsial strategi lokasi 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo pada tingkat signifikansi 95%. Hal ini berarti bahwa strategi lokasi 

yang diterapkan oleh pihak Pasir Putih sudah baik sehingga berpengaruh 

terhadap kepuasan pengunjung wisata. Lokasi obyek wisata Pantai Pasir Putih 

yang strategis dan berada di tepi jalan raya serta mudah dijangkau mampu 

menarik perhatian pengunjung untuk berwisata disana. 

4. Promosi (X4) 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 21 diatas, diperoleh t hitung Promosi    

(2,727) lebih besar dari t tabel (2,046), maka secara parsial strategi promosi 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo pada tingkat signifikansi 90%. Hal ini berarti bahwa strategi lokasi 

yang diterapkan oleh pihak Pasir Putih Situbondo sudah baik sehingga 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata. Promosi merupakan suatu 
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usaha untuk memperkenalkan barang atau  jasa serta usaha untuk membujuk 

dan menarik konsumen agar membeli produk yang ditawarkan perusahaan. 

Dengan banyaknya persaingan pariwisata, maka pihak Pasir Putih harus lebih 

meningkatkan promosi yang dilakukan sehingga keberadaan obyek wisata Pasir 

Putih dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. 

5. Jaminan (X5) 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 21 diatas, diperoleh t hitung Jaminan    

(1,886) lebih kecil dari t tabel (2,046), maka secara parsial strategi jaminan tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo. Hal ini berarti bahwa strategi jaminan yang diterapkan oleh Pihak 

Pasir Putih Situbondo perlu diperbaiki serta ditingkatkan karena secara parsial 

tidak memberikan pengaruh terhadap  kepuasan pengunjung wisata. 

Peningkatan strategi jaminan misalnya dengan peningkatan pelayanan, 

peningkatan kebersihan dan keamanan sehingga tercipta kondisi yang nyaman, 

aman dan bersih, sehingga hal tersebut dapat memberikan kepuasan kepada 

pengunjung wisata. Dari distribusi jawaban responden diketahui bahwa adanya 

jaminan keamanan terhadap pengunjung dan jaminan keamanan terhadap 

kendaraan pengunjung menjadi nilai tambah tersendiri, karena pengunjung akan 

merasa nyaman dalam berwisata tanpa merasa terancam dari kejahatan. Selain 

itu sikap ramah dan sopan dari pihak pengelola Pasir Putih membuat pengunjung 

merasa lebih dihargai. 

6. Bukti Fisik (X6) 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 21 diatas, diperoleh t hitung bukti fisik    

(0,747) lebih kecil dari t tabel (2,046), maka secara parsial strategi bukti fisik tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo. Hal ini berarti bahwa strategi bukti fisik yang diterapkan oleh Pihak 
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Pasir Putih Situbondo perlu diperbaiki dan ditingkatkan karena secara parsial 

tidak memberikan pengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata. Peningkatan 

strategi bukti fisik misalnya dengan memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas 

pendukung seperti toilet, mushola, hotel, warung makan dan restoran, tempat 

duduk dan sebagainya pada wisata Pantai Pantai Pasir Putih Situbondo, serta 

memperbaiki penataan fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tercipta kondisi 

lingkungan fisik yang nyaman, sehingga hal tersebut dapat memberikan 

kepuasan kepada pengunjung wisata. Dengan adanya fasilitas pendukung 

wisata serta penataan yang rapi akan menambah keindahaan obyek wisata 

tersebut sehingga akan memberi kesan visualisasi tersendiri bagi pengunjung. 

Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

strategi produk, strategi lokasi dan strategi promosi secara parsial mempengaruhi 

kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Sitobondo. Sedangkan strategi 

harga, strategi jaminan dan strategi bukti fisik secara parsial tidak mempengaruhi 

kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Sitobondo. Untuk lebih jelasnya 

hasil analisis uji t dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 112. 

 
5.5.5 Bauran Pemasaran Yang Paling Berpengaruh Terhadap Kepuasan 

Pengunjung Wisata 

Untuk mengetahui bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, 

lokasi, promosi, jaminan dan bukti fisik yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo dapat dilihat dari Uji t, 

yaitu dengan melihat nilai t tertinggi dari masing-masing variabel bauran 

pemasaran. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 22 berikut:  

Tabel 22. Hasil Uji t 

Variabel T hitung 
Produk 2,471 
Harga -0,353 
Lokasi 3,582 
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Promosi 2,727 
Jaminan 1,886 

Bukti Fisik 0,747 
Sumber : Data Primer (diolah), 2009 

Dari Tabel 22. Diketahui bahwa t hitung lokasi adalah t hitung tertinggi 

yaitu sebesar 3,582. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan 

yaitu diduga variabel produk adalah bauran pemasaran yang paling berpengaruh 

terhadap kepuasan pengunjung wisata. Dengan melihat nilai t hitung tertinggi 

adalah t hitung lokasi maka keputusannya adalah menolak hipotesis yang telah 

dirumuskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi adalah bauran 

pemasaran yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pengunjung 

wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. Artinya bahwa lokasi yang strategis serta 

mudah dijangkau baik oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum sangat 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo. Untuk lebih jelasnya hasil analisis uji t dapat dilihat pada lampiran 6 

halaman 112. 
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6. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan di obyek wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, 

jaminan dan bukti fisik secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo, dengan 

kontribusi bauran pemasaran terhadap kepuasan pengunjung wisata 

Pantai Pasir Putih SItubondo sebesar 62,4%, sedangkan sisanya sebesar 

37,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang dikaji dalam 

penelitian ini, misalnya kondisi alam, waktu kunjungan, selera konsumen 

dan sebagainya. 

 Secara parsial bauran pemasaran berpengaruh terhadap kepuasan 

pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. Dari keseluruhan 

bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti 

fisik), strategi produk, strategi lokasi dan strategi promosi secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo, sedangkan strategi harga, strategi jaminan dan strategi bukti 

fisik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung 

wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 Bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, jaminan dan bukti 

fisik) yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pengunjung 

wisata Pantai Pasir Putih Situbondo adalah strategi lokasi. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

 Bagi perusahaan pariwisata, diharapkan dapat mempertahankan dan 

meningkatkan variabel produk yang memberi dampak positif terhadap 

kepuasan pengunjung, misalnya memperbaharui wahana permainan, 

memperbaiki taman laut Pasir Putih dengan menanam kembali terumbu 

karang dan menambah variasinya, memperbaiki dan menambah wahana 

perahu serta memperbaiki kolam renang. Selain itu dengan 

mempertontonkan kebudayaan lokal Kabupaten Situbondo dan atraksi 

wisata sesering mungkin serta memperbaharui dan menambah 

perlengkapan untuk wisata minat khusus misalnya dengan menambah 

perlengkapan diving, canoing dan perlengkapan memancing. 

Meningkatkan variabel lokasi misalnya dengan perbaikan tempat parkir, 

perbaikan lalu lintas dan sebagainya. Meningkatkan variabel promosi 

misalnya dengan memperbaharui papan nama, memperbanyak poster, 

membagikan brosur dan stiker kepada pengunjung, selain itu melalui 

media elektronik misalnya dengan mempromosikan melalui radio dan 

televisi serta memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung. 

Meningkatkan variabel jaminan misalnya dengan memperbaiki keamanan 

di wisata Pantai Pasir Putih, meningkatkan kebersihan didaerah wisata 

sehingga dapat menghadirkan kondisi yang nyaman dan bersih serta 

meningkatkan pelayanan kepada pengunjung. Meningkatkan variabel 

bukti fisik misalnya dengan memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas 
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pendukung seperti toilet, mushola, hotel, warung makan dan restoran, 

tempat duduk dan sebagainya pada wisata Pantai Pantai Pasir Putih 

Situbondo. Maka hal tersebut akan meningkatkan kepuasan pengunjung 

wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. Serta mengevaluasi kembali variabel 

harga yang dapat menurunkan kepuasan pengunjung, misalnya Pihak 

Pasir Putih mau menaikkan harga maka agar diimbangi dengan 

penambahan obyek wisata sehingga tidak mengecewakan konsumen, 

selain itu dengan menetapkan paket harga, artinya harga yang ditetapkan 

sudah termasuk bebas semua wahana permainan yang disediakan wisata 

Pantai Pasir Putih Situbondo. 

 Diharapkan penelitian ini menjadi inspirasi bagi penelitian lebih lanjut 

dengan mencari variabel-variabel strategi pemasaran lain diluar variabel 

strategi pemasaran yang telah di gunakan dalam penelitian ini, misalnya 

waktu kunjungan, tingkat pendapatan, selera konsumen  dan sebagainya. 

 Bagi pemerintah, diharapkan adanya perhatian lebih terhadap sektor 

pariwisata yaitu dengan membuat terobosan-terobosan baru untuk 

pengembangan potensi pariwisata tanpa mengabaikan faktor sosial 

budaya dan lingkungan setempat, karena sektor pariwisata merupakan 

sektor yang berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian 

masyarakat sekitar, perekomonian daerah (PAD) dan perekonomian 

Nasional. 

 

 

 



41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teori 
• Bauran pemasaran didefinisikan sebagai alat 

fundamental yang direncanakan untuk mencapi 
tujuan perusahaan dengan mengembangkan 
keunggulan bersaing yang berkesinambungan 
melalui pasar yang dimasuki dan program 
pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar 
sasaran tersebut (Tjiptono,1997).  

• Bauran pemasaran diklasifikasikan menjadi 4 
kelompok yang luas yang disebut 4P terdiri dari 
produk (product), harga (price), tempat (place) dan 
promosi (promotion) (Kotler, 2005). 

• Tjiptono (1997), mengklasifikasikan 5 dimensi 
kualitas yang berkaitan dengan jasa, yaitu bukti 
fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan 
empati. 

• Bauran pemasaran perlu dilakukan dalam 
pemasaran barang/jasa karena memegang 
peranan penting sebagai bagian dari strategi 
perusahaan untuk mewujudkan kepuasan 
konsumen (Tjiptono, 1997). 

• Kunci utama untuk memenangkan persaingan 
adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada 
pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa 
berkualitas dengan harga bersaing (Tjiptono, 1997). 

Fakta / Empiris 
• Tingkat kepuasan konsumen dipengaruhi 

oleh faktor produk, harga, tempat dan 
promosi yang didukung oleh faktor 
keandalan, daya tangggap, jaminan dan 
bukti fisik. Strategi bauran pemasaran yang 
paling berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen adalah faktor harga (Hapsari, 
2007). 

• Bauran pemasaran yang paling 
berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen adalah variabel lokasi 
(Murdyaningsih, 2005). 

• Bauran strategi pemasaran yang 
berpengaruh  terhadap kepuasan 
konsumen meliputi produk, harga, promosi, 
lokasi, bukti fisik, orang yang terlibat dan 
proses (Murdyaningsih, 2005), 

• Bukti kepuasan konsumen yaitu adanya 
perilaku konsumen yang melakukan 
pembelian ulang, memberikan informasi 
kepada konsumen lain dan tidak/jarang 
adanya komplain dari konsumen 
(Puspitasari, 2007). 

 

Rumusan Masalah 
• Apakah bauran pemasaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan pengunjung 

wisata Pantai Pasir Putih Situbondo? 
• Apakah bauran pemasaran secara parsial mempengaruhi kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir 

Putih Situbondo ? 
• Bauran pemasaran apa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo ? 

Tujuan, untuk mengetahui : 
• Pengaruh bauran pemasaran secara bersama-sama terhadap kepusaan pengunjung wisata Pantai 

Pasir Putih Situbondo. 
• Pengaruh bauran pemasaran secara parsial terhadap kepuasan pengunjung wisata Pantai Pasir 

Putih Situbondo. 
• Bauran pemasaran yang paling berpengaruh terhadap kepusaan pengunjung wisata Pantai Pasir 

Putih Situbondo. 
 

Metode Penelitian 
• Metode yang digunakan adalah metode penelitian survey. 
• Jenis penelitian adalah eksplanatory/penjelasan. 
• Teknik pengambilan sampel dengan insidental sampling. 
• Uji instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabelitas 
• Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda, uji R2,  uji F, uji t, program yang digunakan 

adalah SPSS 16 

” PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG WISATA PANTAI PASIR 
PUTIH SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA BAHARI DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN BUNGATAN 
KABUPATEN SITUBONDO”  

 

 

KERANGKA PENELITIAN 
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Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 
 

DATA RESPONDEN 

Nama   :  

Alamat   : 

Jenis Kelamin  : a. Pria   b. Wanita 

Status   : a. Belum kawin  b. Kawin 

Usia   : a. < 21 tahun   c. 31-40 tahun 

     b. 21-30 tahun  d. > 41 tahun 

Pendidikan Terakhir : a. SD    c. SMU        e.Lain-lain 

      b. SMP   d.Perguruan Tinggi   

Pekerjaan  : a. PNS   c. Wiraswasta 

     b. Pegawai Swasta  d. Lain-lain 

Penghasilan perbulan : a. < Rp. 1.000.000,00 

     b. Rp. 1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00 

     c. > Rp. 2.000.000,00 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Beri tanda checklist ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda 

terhadap pernyataan yang ada. 

 Keterangan :  SS = Sangat Setuju 

 S = Setuju 

 CS = Cukup sutuju 

 TS = Tidak Setuju 

    STS = Sangat Tidak Setuju 
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 Produk / Product 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo memiliki 

keindahan panorama pantai yang khas (lain 

dari obyek wisata yang lain) serta 

menyediakan obyek permainan yang 

beragam. 

     

2. Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

menyediakan tempat berbelanja cindera mata 

(kerajinan khas Pasir Putih), produk 

perikanan (ikan segar dan olahan), warung-

warung makan dan tempat penginapan. 

     

 

 

 Harga / Price 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Harga tiket masuk wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo terjangkau bagi pengunjung. 

     

2. Harga tiket masuk wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo sesuai dengan obyek dan fasilitas 

yang ditampilkan. 

     

 
 

 Lokasi / Location 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

terlihat jelas di tepi jalan raya. 

     

2. Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

mudah dijangkau baik transportasi pribadi 

maupun transportasi umum (strategis). 

     

3. Lokasi Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

memiliki tempat parkir yang luas. 
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 Promosi / Promotion 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola 

melalui media elektronik, media cetak, papan 

nama dan stiker. 

     

2. Saran/rekomendasi dari orang lain menjadi 

pertimbangan dalam memilih berwisata ke 

Pantai Pasir Putih 

     

3. Promosi yang dilakukan sesuai dengan 

kenyataan yang diberikan. 

     

 
 

 Jaminan / Assurance 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Pihak pengelola Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo memberikan jaminan keamanan 

kepada pengunjung wisata. 

     

2. Pihak pengelola Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo memberikan jaminan lingkungan 

yang aman, nyaman dan bersih. 

     

3 Pihak pengelola Wisata Pantai Pasir Putih 

Situbondo bersikap ramah dan sopan kepada 

pengunjung. 

     

 
 

 Bukti Fisik 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Ketersediaan fasilitas (toilet, mushola, tempat 

duduk, dan lain lain) memadai 

     

2. Penataan fasilitas serta warung-warung 

makanan dan  tempat penginapan cukup 

baik. 
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 Kepuasan Pengunjung 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Pengunjung menceritakan keadaan Pantai 

Pasir Putih Situbondo kepada kerabat 

dekat/keluarga. 

     

2. Pengunjung berkeinginan untuk berkunjung 

kembali ke Wisata Pantai Pasir Putih 

situbondo. 

     

3. Pengunjung menyarankan / mempromosikan 

kepada orang lain untuk berwisata ke Wisata 

Pantai Pasir Putih situbondo. 

     

4. Pengunjung sering berwisata/berlibur di 

Pantai Pasir Putih Situbondo. 

     

5. Dalam 1 tahun, pengunjung melakukan 

wisata di Pantai Pasir Putih Situbondo 

minimal 1 kali. 

     

6. Ketika ingin berwisata, maka Pantai Pasir 

Putih Situbondo adalah pilihan pengunjung. 

     

7. Pengunjung menikmati semua obyek yang di 

tampilkan Pantai Pasir Putih Situbondo. 

     

8. Pengunjung merasa puas dengan ciri 

khas/keunikan Pantai Pasir Putih Situbondo. 

     

9. Pengunjung merasa puas dengan pelayanan 

di  Pantai Pasir Putih Situbondo. 

     

10. Pengunjung pernah mengajak teman/saudara 

untuk berwisata di Pantai Pasir Putih 

Situbondo. 

     

11. Setiap libur keluaga, pengunjung memilih 

Pantai Pasir Putih Situbondo untuk berwisata.

     

12. Pengunjung tidak merasa rugi telah berwisata 

di Pantai Pasir Putih Situbondo. 

     

 

Saran:......................................................................................................................................... 
 

 



 

 

Lampiran 3. Tabulasi Data Kuisioner Penelitian 
 
• Kepuasan Pengunjung (Y) 

NO Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 
1 55 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
2 56 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
3 49 4 5 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 
4 58 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
5 50 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 
6 49 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
7 48 3 5 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 
8 52 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
9 48 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 

10 52 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
11 50 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4 
12 50 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 
13 54 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
14 51 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 
15 48 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 
16 45 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 
17 55 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
18 56 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
19 50 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 
20 49 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 3 3 
21 51 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
22 49 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
23 53 5 4 5 5 3 5 5 3 5 5 4 4 
24 50 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 5 
25 50 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 
26 46 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
27 47 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 
28 51 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
29 51 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 
30 48 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 
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• Bauran Pemasaran (X1-X6) 
NO X1 X11 X12 X2 X21 X22 X3 X31 X32 X33 X4 X41 X42 X43 X5 X51 X52 X53 X6 X61 X62 

1 8 4 4 8 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 10 5 5 
2 8 4 4 8 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 10 5 5 
3 6 3 3 7 3 4 12 4 4 4 12 5 3 4 12 4 4 4 8 4 4 
4 8 4 4 8 4 4 13 4 5 4 13 5 4 4 11 4 4 3 10 5 5 
5 8 4 4 6 3 3 12 4 4 4 10 4 3 3 10 4 3 3 8 4 4 
6 7 3 4 8 4 4 9 3 3 3 12 4 4 4 9 3 3 3 8 4 4 
7 7 3 4 8 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 9 3 3 3 8 4 4 
8 8 4 4 7 4 3 13 4 5 4 11 4 4 3 12 4 4 4 8 4 4 
9 6 3 3 6 3 3 12 4 4 4 9 3 3 3 12 4 4 4 9 5 4 

10 8 4 4 6 3 3 12 4 4 4 9 3 3 3 12 4 4 4 8 4 4 
11 8 4 4 8 4 4 9 3 3 3 12 4 4 4 9 3 3 3 6 3 3 
12 7 4 3 7 4 3 12 4 4 4 11 4 4 3 10 4 3 3 8 4 4 
13 6 3 3 8 4 4 12 4 4 4 13 5 4 4 11 4 4 3 8 4 4 
14 6 3 3 6 3 3 12 3 5 4 9 3 3 3 12 4 4 4 8 4 4 
15 8 4 4 7 4 3 10 3 4 3 10 3 4 3 11 4 4 3 8 4 4 
16 7 4 3 7 4 3 9 3 3 3 11 4 4 3 11 4 3 4 6 3 3 
17 7 4 3 8 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 8 4 4 
18 8 4 4 8 4 4 12 4 5 3 13 5 4 4 11 4 4 3 8 4 4 
19 8 4 4 6 3 3 11 4 4 3 9 3 3 3 13 5 4 4 8 5 3 
20 6 3 3 5 3 2 12 4 4 4 8 3 3 2 11 4 4 3 7 4 3 
21 5 3 2 6 3 3 12 4 4 4 11 5 3 3 12 4 4 4 6 3 3 
22 6 3 3 6 3 3 11 3 5 3 10 4 3 3 11 4 3 4 9 5 4 
23 6 3 3 8 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 11 4 4 3 8 4 4 
24 8 4 4 6 3 3 11 4 4 3 9 3 3 3 12 4 4 4 8 4 4 
25 8 4 4 8 4 4 12 4 4 4 10 2 4 4 12 4 4 4 8 4 4 
26 5 3 2 8 4 4 9 3 3 3 11 3 4 4 12 4 4 4 8 4 4 
27 6 3 3 6 3 3 12 4 4 4 10 4 3 3 12 5 4 3 8 5 3 
28 6 3 3 8 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 11 4 4 3 8 4 4 
29 8 4 4 8 4 4 9 3 3 3 13 5 4 4 12 4 4 4 9 5 4 
30 8 4 4 7 3 4 12 4 4 4 10 3 3 4 9 3 3 3 8 4 4 
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Lampiran 4. Uji Validitas 

 

• Uji Validitas X1 

Correlations 

  X1 X11 X12 

Pearson Correlation 1 .889** .930**

Sig. (2-tailed)  .000 .000

X1 

N 30 30 30
Pearson Correlation .889** 1 .660**

Sig. (2-tailed) .000  .000

X11 

N 30 30 30
Pearson Correlation .930** .660** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000  

X12 

N 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Validitas X2 

Correlations 

  X2 X21 X22 

Pearson Correlation 1 .880** .910**

Sig. (2-tailed)  .000 .000

X2 

N 30 30 30
Pearson Correlation .880** 1 .605**

Sig. (2-tailed) .000  .000

X21 

N 30 30 30
Pearson Correlation .910** .605** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000  

X22 

N 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Validitas X3 

Correlations 

  X3 X31 X32 X33 

Pearson Correlation 1 .829** .770** .825**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

X3 

N 30 30 30 30 
Pearson Correlation .829** 1 .392* .693**

Sig. (2-tailed) .000  .032 .000 

X31 

N 30 30 30 30 
Pearson Correlation .770** .392* 1 .367*

Sig. (2-tailed) .000 .032  .046 

X32 

N 30 30 30 30 
Pearson Correlation .825** .693** .367* 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .046  

X33 

N 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 

• Uji Validitas X4 

Correlations 

  X4 X41 X42 X43 

Pearson Correlation 1 .778** .732** .797**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

X4 

N 30 30 30 30 
Pearson Correlation .778** 1 .262 .343 
Sig. (2-tailed) .000  .161 .064 

X41 

N 30 30 30 30 
Pearson Correlation .732** .262 1 .605**

Sig. (2-tailed) .000 .161  .000 

X42 

N 30 30 30 30 
Pearson Correlation .797** .343 .605** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .064 .000  

X43 

N 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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• Uji Validitas X5 

Correlations 

  X5 X51 X52 X53 

Pearson Correlation 1 .798** .812** .732**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

X5 

N 30 30 30 30 
Pearson Correlation .798** 1 .591** .312 
Sig. (2-tailed) .000  .001 .093 

X51 

N 30 30 30 30 
Pearson Correlation .812** .591** 1 .342 
Sig. (2-tailed) .000 .001  .064 

X52 

N 30 30 30 30 
Pearson Correlation .732** .312 .342 1 
Sig. (2-tailed) .000 .093 .064  

X53 

N 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 

• Uji Validitas X6 

Correlations 

  X6 X61 X62 

Pearson Correlation 1 .871** .848**

Sig. (2-tailed)  .000 .000

X6 

N 30 30 30
Pearson Correlation .871** 1 .478**

Sig. (2-tailed) .000  .007

X61 

N 30 30 30
Pearson Correlation .848** .478** 1
Sig. (2-tailed) .000 .007  

X62 

N 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 5. Uji Reliabilitas 

 

• Uji Reliabilitas X1 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.784 2

 

• Uji Reliabilitas X2 

 
  

 
 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.749 2

 

• Uji Reliabilitas X3 

 
 

  

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.718 3

 
• Uji Reliabilitas X4 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.626 3

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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• Uji Reliabilitas X5 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.672 3

 
• Uji Reliabilitas X6 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Cases 

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.646 2
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Lampiran 6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regression 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Kepuasan Konsumen 50.7000 3.09783 30
Produk 7.0333 1.03335 30
Harga 7.1000 .95953 30
Lokasi 11.4000 1.22051 30
Promosi 10.9333 1.43679 30
Jaminan 11.2000 1.09545 30
Bukti Fisik 8.0667 .98027 30

Correlations 

  Kepuasan 
Konsumen Produk Harga Lokasi Promosi Jaminan Bukti Fisik

Kepuasan 
Konsumen 1.000 .326 .393 .498 .499 .191 .495

Produk .326 1.000 .205 -.011 .071 -.128 .270

Harga .393 .205 1.000 -.183 .855 -.249 .249

Lokasi .498 -.011 -.183 1.000 -.083 .196 .323

Promosi .499 .071 .855 -.083 1.000 -.232 .199

Jaminan .191 -.128 -.249 .196 -.232 1.000 .244

Pearson 
Correlation 

Bukti Fisik .495 .270 .249 .323 .199 .244 1.000
Kepuasan 
Konsumen . .039 .016 .003 .003 .156 .003

Produk .039 . .138 .477 .354 .250 .074
Harga .016 .138 . .167 .000 .092 .092
Lokasi .003 .477 .167 . .332 .150 .041
Promosi .003 .354 .000 .332 . .108 .146
Jaminan .156 .250 .092 .150 .108 . .097

Sig. (1-tailed) 

Bukti Fisik .003 .074 .092 .041 .146 .097 .
Kepuasan 
Konsumen 30 30 30 30 30 30 30

Produk 30 30 30 30 30 30 30
Harga 30 30 30 30 30 30 30
Lokasi 30 30 30 30 30 30 30
Promosi 30 30 30 30 30 30 30
Jaminan 30 30 30 30 30 30 30

N 

Bukti Fisik 30 30 30 30 30 30 30

 

 

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Bukti Fisik, Promosi, Produk, 
Lokasi, Jaminan, Hargaa . Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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Model Summaryb

Change Statistics 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change

Durbin-
Watson

1 .838a .702 .624 1.89968 .702 9.020 6 23 .000 1.881
a. Predictors: (Constant), Bukti Fisik, Promosi, Produk, Lokasi, 
Jaminan, Harga 

    

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen       

 
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 195.298 6 32.550 9.020 .000a

Residual 83.002 23 3.609   
1 

Total 278.300 29    
a. Predictors: (Constant), Bukti Fisik, Promosi, Produk, Lokasi, Jaminan, Harga 
b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen   

 
Coefficientsa

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Collinearity 
Statistics 

Model B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 8.077 6.538  1.235 .229      
Produk .920 .373 .307 2.471 .021 .326 .458 .281 .840 1.191

Harga -.274 .776 -.085 -.353 .727 .393 -.073 -.040 .225 4.453

Lokasi 1.160 .324 .457 3.582 .002 .498 .598 .408 .797 1.255

Promosi 1.342 .492 .622 2.727 .012 .499 .494 .311 .249 4.015

Jaminan .675 .358 .239 1.886 .072 .191 .366 .215 .809 1.236

1 

Bukti Fisik .328 .439 .104 .747 .463 .495 .154 .085 .673 1.485

           

Collinearity Diagnosticsa

Variance Proportions Mod
el 

Dimen
sion Eigenvalue 

Condition 
Index (Constant) Produk Harga Lokasi Promosi Jaminan Bukti Fisik

1 6.932 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

2 .028 15.752 .00 .00 .05 .05 .04 .05 .01

3 .019 19.288 .00 .75 .00 .02 .01 .03 .00

4 .009 28.019 .03 .03 .00 .02 .00 .16 .71

5 .008 29.282 .00 .01 .00 .60 .01 .25 .17

6 .002 56.235 .56 .21 .25 .03 .55 .31 .01

1 

7 .002 58.108 .40 .00 .70 .27 .39 .21 .10
a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen       
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Residuals Statisticsa

 
Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation N 

Predicted Value 46.4061 56.4696 50.7000 2.59507 30
Std. Predicted Value -1.655 2.223 .000 1.000 30
Standard Error of Predicted 
Value .593 1.324 .897 .197 30

Adjusted Predicted Value 45.8153 55.9078 50.7052 2.68859 30
Residual -3.42147 2.39950 .00000 1.69179 30
Std. Residual -1.801 1.263 .000 .891 30
Stud. Residual -1.964 1.455 .000 1.012 30
Deleted Residual -4.06907 3.51306 -.00524 2.20175 30
Stud. Deleted Residual -2.106 1.494 -.010 1.037 30
Mahal. Distance 1.857 13.116 5.800 3.059 30
Cook's Distance .000 .187 .044 .047 30
Centered Leverage Value .064 .452 .200 .105 30

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
 

 
Charts 
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D I R E K T U R BADAN PENGAWAS 
PERUSDA PASIR PUTIH 

MANAGER KEUANGAN 
 

MANAGER PERSONALIA  
& UMUM 

MANAGER  
PEMASARA

PERSONALIA  UMUM & 
TATA USAHA

BENDAHARA 
KEUANGAN

ADM 
KEUANGAN

MANAGER 
PERHOTELAN  

ADMINITRASI 
PERHOTELAN  

FRONT OFFICE  
 

HOESE KEPPING, 
BILLBOY

LOUNDRY+SERVICE 

ROOMBOY 

MANAGER 
PARIWISATA 

ADMINITRASI 
WISATA  

KOORDINATOR 
JURU PORTIR  

JURU PORTIR 
WISATA 

Keterangan: 
• Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Pasal 28 ayat ( b ) Pengganti  UU Nomor 22 Tahun 
2000 ) tentang Pemerintahan  Daerah . 

WAKIL  DIREKTUR 

PERTAMANAN 

BAGIAN 
KEBERSIHAN 

WISATA 

PEMKAB. SITUBONDO 
BUPATI SITUBONDO
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Lampiran 8. Gambar Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

 

     
Kantor Perusahaan Daerah Pasir Putih   Loket Masuk Wisata Pantai Pasir Putih 

 

      
 Taman Laut Wisata Pantai Pasir Putih   Taman Laut Wisata Pantai Pasir Putih 

 

     
    Toko Asesoris dan Cindera Mata          Atraksi budaya “ Perahu Hias” 
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Perahu Layar         Lomba Perahu Layar 

  

      
           Perahu Cano             Perahu Cano 

 

      
   Pemandangan Sunset di Pasir Putih        Area Memancing 
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Lampiran 9. Gambar Promosi Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Situbondo 

 

      
    Kelender          Kartu Pos 

 

     
  Poster      Sebaran 
 

        
  Stiker       Stiker 
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