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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan pada Taman Wisata Alam Batu Mentas mulai bulan juli 

2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh bauran pemasaran 

(product, place, price, promotion, people, process, physical evidence) terhadap 

keputusan berkunjung wisatawan nusantara di Taman Wisata Alam Batu Mentas. 

(2) Untuk mengetahui dimensi bauran pemasaran yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung wisatawan nusantara di Taman Wisata Alam Batu Mentas.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode penelitian korelasi(correlation research). Data penelitian diperoleh dari 

penyebaran kuesioner kepada 100 responden dengan menggunakan teknik 

sampling insidental. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda, karena variabel yang diteliti lebih dari satu variabel, dengan 

menggunakan program SPSS 25.0 for windows. 

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien R Square sebesar 0.663 diartikan 

66.3% bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung 

wisatawan nusantara, sedangkan sisanya sebesar 34.7% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Dari hasil Uji F (simultan),  Fhitung 25.890 ≥ 

2.11 dan nilai probabilitas < 0.05 maka Ha1 diterima. Dari hasil uji T (parsial) 

pada koefisien Produk/Product (X1) merupakan dimensi variabel bauran 

pemasaran yang paling berpengaruh signifikan, terdapat nilai sig 0.005 < 0.050, 

dengan Thitung > Ttabel (2.890>1.986). Dapat disimpulkan bahwa variabel 

Produk/Product (X1) memiliki kontribusi dan mempunyai hubungan yang searah 

terhadap variabel keputusan berkunjung wisatawan nusantara (Y), maka Ha2 

diterima. 

Kata kunci : bauran pemasaran, keputusan berkunjung,  wisatawan nusantara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan industri pariwisata yang 

semakin berkembang pesat membuat usaha daya tarik wisata di Indonesia 

semakin berkembang. Munculnya pariwisata tidak lepas dengan adanya 

dorongan naluri manusia yang selalu ingin mengetahui dan mencari hal-hal 

yang baru, bagus, menarik, mengagumkan, dan menantang. Kata pariwisata  

sendiri mempunyai arti dan makna yang sangat luas dan berbeda-beda. 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam  

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Sedangkan  menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Perjalanan rekreasi yang dimaksud 

disini adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara 

waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan 

meninggalkan tempat semula disusun dengan suatu perencanaan atau bukan 

bermaksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata 

untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi 

berbagai keinginan. 

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 2009 pasal 14, usaha pariwisata 

dibagi menjadi 13 jenis, yaitu daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa 
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transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, 

penyediaan akomodasi, penyelenggaran kegiatan hiburan dan rekreasi, 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran, jasa 

informasi wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan 

spa. Usaha pariwisata yang dijelaskan pada peraturan menteri nomor 18 Tahun 

2016 usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaran pariwisata. 

Sedangkan usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata 

alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan atau binaan 

manusia.  

Salah satu daya tarik wisata alam yaitu Taman Wisata Alam Batu Mentas 

yang ada di Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Batu Mentas 

merupakan objek taman wisata alam yang berlokasi di Dusun Kelekak Datuk, 

Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, berjarak kurang lebih belasan 

kilometer dari Museum Badau. Tempat ini merupakan suaka bagi fauna Tarsius 

atau yang dikenal dengan nama Pelilean. Selain menjadi pusat konservasi 

Tarsius, kawasan ini juga dikembangan sebagai ekowisata yang menawarkan 

berbagai aktivitas seperti menginap di rumah pohon, river tubing, jungle 

tracking, hingga Tarsius Watching di malam hari. Dikawasan ini terdapat 

sungai dengan batu-batu cukup besar di sepanjang sungai yang cukup 

menantang untuk dicoba. Melakukan kegiatan arung jeram di sepanjang sungai 

dengan arus yang cukup besar dan melalui batu-batu di sepanjang sungai 

menjadi hal menarik yang mengundang sensasi tersendiri di Taman Wisata 
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Alam Batu Mentas. Selain arung jeram, kawasan Batu Mentas juga memiliki 

beberapa arena yang tidak kalah menariknya seperti flying fox serta jaring laba-

laba. 

Pada 3 tahun terakhir (2015-2018) tingkat kunjungan wisatawan 

nusantara ke Taman Wisata Alam Batu Mentas yang terhitung oleh dinas 

pariwisata Kab. Belitung yaitu 48.210 pengunjung. Tingkat kunjungan tersebut 

sangatlah tidak sebanding dengan pesaingnya, salah satunya adalah kawasan 

wisata pantai tanjung tinggi, dengan tingkat kunjungan wisatawan nusantara 

yang terhitung oleh dinas pariwisata Kab. Belitung pada 3 tahun terakhir 

(2015-2018) yaitu 720.516 pengunjung.  

Dari uraian di atas maka diperlukan suatu kajian dan penelitian yang 

berkaitan dengan pemasaran yang secara spesifik terfokus pada bauran 

pemasaran di objek tersebut, bagaimana bauran pemasaran tersebut akan 

mempengaruhi keputusan berkunjung wisatawan nusantara di Taman Wisata 

Alam Batu Mentas. Bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah marketing 

mix yang merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam meningkatkan 

kunjungan wisatawan maupun keputusan berkunjung wisatawan ke suatu objek 

daya tarik wisata. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 

untuk menulis penelitian yang berjudul “PENGARUH BAURAN 

PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG 

WISATAWAN NUSANTARA DI TAMAN WISATA ALAM BATU 

MENTAS.” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas maka penulis mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Apa dan bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 

berkunjung  wisatawan nusantara di Taman Wisata Alam Batu Mentas?  

2. Dari berbagai komponen bauran pemasaran, komponen manakah yang 

paling dominan berpengaruh terhadap keputusan wisatawan nusantara 

berkunjung di Taman Wisata Alam Batu Mentas? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar tidak terjadi pelebaran masalah, maka peneliti 

membatasi masalah penelitian dengan melakukan pembatasan masalah, yaitu 

penelitian ini hanya terbatas pada 7 aspek bauran pemasaran (marketing mix 

7P) antara lain adalah product, price, place, promotion, people, procces, 

physical evidence. Wisatawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

wisatawan nusantara yang datang berkunjung ke Taman Wisata Alam Batu 

Mentas. 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan bisa dilakukan penelitian, penulis berharap bisa medapatkan hal-

hal penting yang merupakan tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan yang 

diharapkan antara lain:  

1. Untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 

berkunjung  wisatawan nusantara di Taman Wisata Alam Batu Mentas. 
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2. Untuk mengetahui komponen bauran pemasaran manakah yang paling 

dominan berpengaruh terhadap keputusan wisatawan nusantara 

berkunjung di Taman Wisata Alam Batu Mentas. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang banyak terhadap penulis maupun pembaca, adapun manfaat-

manfaat dalam penelitian ini seperti : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang studi usaha 

perjalanan wisata khususnya dalam kajian peran bauran 

pemasaran dalam meningkatkan jumlah wisatawan. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penelitian-penelitian 

yang akan datang apabila akan mengadakan penelitian yang 

serupa maupun yang akan melanjutkan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada semua pihak yang memerlukan 

terutama pemerintah Kabupaten Belitung. 

b. Mempromosikan dan memasarkan objek wisata di Kabupaten 

Belitung dengan tujuan mengembangkan potensi objek wisata di 

Kabupaten Belitung sebagai objek favorit di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, sehingga dapat meningkatkan jumlah 
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wisatawan yang berkunjung serta memberi masukan kepada 

pengelola objek wisata maupun pemerintah daerah. 
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