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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh bauran promosi 

(advertising, personal selling, sales promotion, public relation,dan direct 

marketing) terhadap keputusan berkunjung wisatawan pada daya tarik wisata 

Museum De Mata Trick Eye. (2) Untuk mengetahui dimensi yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan berkunjung wisatawan pada daya tarik wisata 

Museum De Mata Trick Eye. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan pada daya tarik wisata Museum De Mata Trick Eye mulai 

Desember 2017. Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 100 

responden dengan menggunakan sampel random. Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisis linear berganda karena variabel yang diteliti lebih dari 

satu variabel dengan menggunakan program SPSS 2.1 for Windows.  

Hasil penelitian ini menunjukan nilai koefisien adjusted (R
2
) sebesar 0.343 

diartikan 34.3 % bauran promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan yang dipengaruhi oleh variabel advertising, personal 

selling, sales promotion, public relation, dan direct marketing sedangkan sisanya 

sebesar 65.7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Dari 

hasil F hitung 11.320 ≥ F tabel 1,98552 dan secara keseluruhan taraf signifikan < 

0.05  maka Ha diterima. Dari hasil uji t (parsial) pada coefficient X3 merupakan 

variabel yang paling berpengaruh, terdapat nilai sig  0.000 < 0.05, dengan  thitung > 

ttabel (3.764>1,98552)  dapat disimpulkan bahwa variabel Sales Promotion (X3) 

memiliki kontribusi dan mempunyai hubungan searah terhadap variabel  

keputusan berkunjung wisatawan (Y). 

Kata kunci : bauran promosi, keputusan berkunjung wisatawan, advertising, 

personal selling, sales promotion, public relation, direct marketing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata merupakan salah satu industri jasa yang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat di dunia dari tahun ke tahun. Kemajuan itu 

terjadi karena sektor pariwisata merupakan penghubung negara yang sangat 

baik dan mampu meningkatkan pemasukan devisa negara. Dengan seiring 

perkembangan zaman yang semakin pesat, suatu produk wisata, baik berupa 

barang maupun jasa harus mampu dikelola dan dikemas dengan baik agar 

mampu menarik minat wisatawan. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak objek dan 

daya tarik wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Hal ini disebabkan 

karena Indonesia memiliki berbagai macam jenis wisata, baik itu daya tarik 

wisata alam, budaya, maupun wisata minat khusus. Keunikan serta keindahan 

Objek dan Daya Tarik Wisata yang dimiliki Indonesia itulah yang membuat 

wisatawan ramai datang untuk berkunjung. Banyaknya wisatawan yang 

berkunjung ke Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah maupun 

masyarakat setempat. Dengan strategi pengelolahaan dan pengembangan serta 

kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat setempat maka suatu 

daerah tujuan wisata tersebut akan terus terjaga kebersihan dan kelestariannya. 

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut sebagai destinasi pariwisata 

yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 

administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,  
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 fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Wisata sangat erat kaitannya dengan 

keamanan dan kenyamanan yang harus dimiliki oleh suatu daerah tujuan 

wisata, guna membangun pariwisata yang berkualitas. 

  Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai objek dan daya 

tarik wisata , baik itu wisata alam, budaya, maupun wisata minat khusus 

adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi DIY merupakan 

salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi wisata yang sangat besar untuk 

dikelola dan dikembangkan, agar wisatawan yang datang berkunjung ke 

Provinsi DIY terus meningkat dari tahun ke tahun. Pesona Objek dan Daya 

Tarik Wisata yang terdapat di Provinsi DIY sangatlah menarik dengan 

keindahan dan keunikan daya tarik wisata yang dimiliki berbeda dengan 

Objek dan Daya Tarik Wisata lain yang berada di luar Provinsi DIY. Selain itu 

Provinsi DIY juga terkenal dengan wisata minat khususnya yaitu museum. 

Museum-museum yang terdapat di Provinsi DIY memiliki daya tarik 

tersendiri, karena setiap museum yang terdapat di Provinsi DIY mempunyai 

keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda, karakteristik yang dimilki 

museum-museum juga dapat mencerminkan pembuat konsep museum tersebut. 

Selain itu, museum juga sebagai tempat penyalur estetika, karya seni, 

peningalan sejarah, budaya, dan berbagai macam hal sesuai dengan konsep 

yang diterapkan di museum tersebut. Hal lain yang juga berkaitan adalah 

selain sebagai tempat penyimpanan atau pameran, museum juga dapat 

dijadikan sebagai sarana pendidikan dan juga wisata. Wisata museum mampu 

mengundang dan menarik pengunjung dari berbagai kalangan, baik anak- anak, 
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remaja, maupun orang dewasa. Dengan keunikan dan karakteristiknya, wisata 

museum dapat mendatangkan wisatawan dalam jumlah yang besar, hal 

tersebut dikarenan wisata minat khusus ini dikenal sebagai jenis wisata yang 

menarik. Salah satu museum yang memiliki karakteristik dan keunikan di 

Provinsi DIY adalah Museum De Mata Trick Eye. 

Museum De Mata Trick Eye merupakan salah satu museum Tiga 

Dimensi (3D) di Indonesia yang terletak tidak begitu jauh dari pusat Kota 

Yogyakarta, dari  pusat kota dapat ditempuh dalam waktu tidak lebih dari 10 

menit jika menggunakan kendaraan pribadi. Museum yang menghadirkan 

lukisan 3 Dimensi (3D) ini mampu memberikan tipuan mata bagi pengunjung 

Museum De Mata Trick Eye. Lukisan yang dihadirkan mampu memberikan 

kesan yang sangat nyata bagi wisatawan yang berkunjung baik untuk sekedar 

menikmati karya seni lukisan 3D maupun untuk mengabadikan foto. Tidak 

hanya menghadirkan keunikan karakteristik 3 dimensinya saja, museum yang  

bersebelahan dengan Museum De Arca dan De Walik juga menampilkan 

sensasi mengagumkan dalam bingkai-bingkai foto dimana pengunjung dapat 

berpose sedemikian rupa hingga menampikan kesan pengunjung berada dalam 

sebuah lukisan. Dengan beberapa pose yang dapat diatur sesuai dengan 

arahan, pengunjung dapat seakan-akan sedang berada di suatu tempat, 

melakukan petualangan berbahaya ataupun melakukan aktifitas bersama figure 

ternama. Dengan keunikannya tersebut, tidak hanya masyarakat lokal saja 

yang tertarik dengan konsep 3 dimensi Museum De Mata Trick Eye, 

wisatawan domestik seperti wisatawan yang berasal dari Provinsi Bali, 

sebagian besar pulau Jawa, Sumatra dll mulai mengagumi kekhasan Museum 



4 
 

 
 

De Mata Trick Eye yang merupakan bagian dari perkembangan era digital 

modern. Dari gambaran tersebut pihak pengelola Objek dan Daya Tarik 

Wisata Museum De Mata Trick Eye menyadari bahwa pengambilan keputusan 

oleh konsumen tentunya berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan 

pembelian produk pariwisata yang diinginkan. Pada dasarnya konsumen 

memiliki perilaku pembelian yang cukup rumit dengan adanya berbagai 

perbedaan yang terdapat pada produk dengan jenis yang sama, terlebih jika 

memilih produk pariwisata.  

Oleh karena itu diperlukan suatu promosi dalam proses pengembangan 

atau pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata yang lebih baik, terlebih 

dengan kemunculan beberapa Objek dan Daya Tarik Wisata serupa lain baik 

di Yogyakarta maupun di kota lain di Indonesia. Potensi wisata yang di 

tawarkan oleh Museum De Mata Trick Eye ini sangatlah menjanjikan karena 

keunikan Museum De Mata Trick Eye ini sangatlah berbeda, yaitu dengan 

aplikasi unsur 3 dimensinya untuk setiap lukisan yang dipajang di museum 

yang tidak dimiliki oleh beberapa kota di Indonesia. 

Oleh karena itu penulis mengambil judul pengaruh bauran promosi 

terhadap keputusan berkunjung wisatawan pada daya tarik wisata Museum De 

Mata Trick Eye. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengelola 

daya tarik wisata dan masyarakat sekitar, dan wisatawan yang berkunjung bisa 

terus meningkat. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam menentukan rumusan masalah dari suatu penelitian perlu 

diketahui pengertian rumusan masalah itu sendiri. Rumusan masalah adalah 
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suatu langkah yang mendasar dari suatu kegiatan penelitian sebagai dasar 

pemikiran untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang ada. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka dalam penelitian ini 

penulis dapat mengemukakan rumusan masalah  sebagai berikut : 

1.  Apakah ada pengaruh bauran promosi terhadap keputusan berkunjung 

wisatawan ke Museum De Mata Trick Eye Yogyakarta? 

2. Bauran promosi manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan ke Museum De Mata Trick Eye Yogyakarta? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan untuk mempermudah penulis untuk tetap 

fokus pada penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun laporan penelitian. 

Adapun batasan masalah yang akan di ambil yaitu mengenai bauran promosi 

mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke 

Museum De Mata Trick Eye Yogyakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh bauran promosi terhadap 

keputusan berkunjung wisatawan ke Museum De Mata Trick Eye 

Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui bauran promosi manakah yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke Museum De Mata Trick 

Eye Yogyakarta. 
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E. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atau diambil dari kegiatan 

penelitian  ini yaitu : 

1. Bagi Museum De Mata Trick Eye 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak 

Museum berupa informasi tentang promosi yang bagaimana yang dapat 

mempengaruhi keputusan berkunjung wisatawan demi meningkatkan 

kunjungan. 

2. Bagi lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata  (AMPTA)  

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan untuk 

menambah pengetahuan mengenai pemasaran khususnya pada bauran 

promosi. 

3. Bagi penulis 

Dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk memperoleh 

wawasan di bidang pemasaran khususnya pada bauran promosi dan untuk 

melengkapi tugas akhir. 
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