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ABSTRAK 

 

 

 

Syamsir Nur. 2020. Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

Wisatawan dan Dampaknya terhadap Kepuasan (Studi di Kabupaten Pinrang), 

dibimbing oleh Muhammad Idris dan Syamsul Alam. 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh langsung promosi dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang (2) pengaruh 

langsung promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang (3) pengaruh tidak langsung promosi dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan wisatawan melalui kepuasan di Kabupaten Pinrang. 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian survei yang dilaksanakan di 

Kabupaten Pinrang pada bulan Oktober sampai November 2019. Populasi dalam 

penelitian adalah seluruh Wisatawan di Kabupaten Pinrang berjumlah 105 orang 

dijadikan sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara langsung promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 

langsung promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung 

promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan wisatawan melalui kepuasan di 

Kabupaten Pinrang. 

 

Kata kunci: promosi, kualitas pelayanan, kepuasan dan keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Syamsir Nur. 2020. The Effect of Promotion and Service Quality toward Tourist 

Decisions and Their Impact on Satisfaction (Study in Pinrang Regency), supervised 

by Muhammad Idris and Syamsul Alam. 

The study aims to analyze (1) the direct effect of promotion and service 

quality on tourist satisfaction in Pinrang Regency (2) the direct effect of promotion 

and service quality on tourist decisions in Pinrang Regency (3) the indirect effect of 

promotion and service quality on tourist decisions through satisfaction in Pinrang 

Regency. 

The design of this study used a survey study conducted in Pinrang Regency 

from October to November 2019. The population in the study was all tourists in 

Pinrang Regency totaling 105 people as samples. Data analysis techniques using 

path analysis (path analysis). 

The results show that (1) there is a direct positive and significant effect 

toward promotion and service quality on tourist satisfaction in Pinrang Regency (2) 

there is a direct positive and significant effect toward promotion and service quality 

on tourist decisions in Pinrang Regency (3) there is a positive effect and indirectly 

significant promotion and service quality tourist tourist decisions through 

satisfaction in Pinrang Regency. 

 

Keywords: promotion, service quality, satisfaction and decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi mempengaruhi perkembangan 

persaingan dalam dunia bisnis. Semua orang sibuk dengan pekerjaan dan latihan 

mereka sendiri. Jadwal yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari mereka 

menyebabkan tekanan, kelelahan, kelelahan, dan mungkin membawa tekanan. 

Untuk membatasi penciptaan sentimen negatif ini, kita membutuhkan cara untuk 

membangun kembali kejernihan otak, mendapatkan motivasi, dan hal-hal baru. 

Salah satu jenis gerakan yang ampuh adalah dengan melakukan latihan industri 

perjalanan. Industri perjalanan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan ekskursi. Dengan begitu, sebuah destinasi liburan harus 

menikmati keuntungan yang bisa membuat kepuasan para tamu setelah 

mengunjungi tempat liburan tersebut.  

Prevalensi suatu tempat liburan sangat dipengaruhi oleh sifat obyek 

industri perjalanan yang dimaksud, baik sifat bahan maupun sifat administrasi 

penunjangnya. Melalui sifat administrasi yang diberikan kepada tamu, dipercaya 

tamu akan merasa terpenuhi setelah melakukan kunjungan. Pemenuhan tamu 

tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk melakukan kunjungan 

berikutnya atau untuk menyambut orang-orang di sekitar mereka untuk 

mengunjungi protes wisatawan yang telah dikunjungi sebelumnya.  



 

 

Secara tidak langsung, pemenuhan tamu dapat memunculkan latihan-

latihan khusus yang dibawakan melalui tamu yang pernah berkunjung ke suatu 

destinasi liburan. Tamu yang pernah mengunjungi tempat liburan dan sudah 

berpengalaman akan cenderung memberikan usulan kepada calon tamu lain untuk 

mengunjungi tempat tersebut. Ini sangat berguna bagi supervisor karena secara 

tidak langsung mendapat dukungan dari tamu dalam melakukan kemajuan.  

Kemajuan adalah satu arah aliran data atau perubahan yang dilakukan 

untuk memandu individu atau asosiasi untuk melakukan kegiatan yang melakukan 

perdagangan dalam mempromosikan (Swasta, 2011: 237). Ketertarikan pembeli 

untuk mengunjungi suatu destinasi liburan berawal dari mendapatkan data tentang 

objek industri perjalanan yang dirujuk. Data ini dapat diperoleh dari berbagai 

media khusus seperti iklan kertas, iklan televisi, panji-panji, pamflet dan 

selebaran. Sasaran dari pengembangan tersebut adalah individu yang belum 

mengetahui dan individu yang pernah mengunjungi objek wisata yang dimaksud. 

Melalui kemajuan tersebut, dipercaya para tamu akan tergelitik dan menentukan 

pilihan untuk mengunjungi destinasi liburan tersebut.  

Pilihan tamu untuk melakukan kunjungan tidak semata-mata didasarkan 

pada data yang diperoleh dari kemajuan, tetapi pada saat yang sama dipengaruhi 

oleh informasi pembeli tentang sifat administrasi di objek industri perjalanan yang 

dimaksud. Sifat administrasi dapat membuat gambaran yang baik atau gambaran 

yang buruk dari sebuah tempat liburan, karena pada dasarnya apa yang ditawarkan 

objek wisata adalah bantuan atau layanan yang akan diberikan. Adanya 



 

 

pemenuhan pembelanja terhadap administrasi yang didapat akan mempengaruhi 

keinginan pembeli untuk melakukan pembelian selanjutnya (Eboli,2012:21)  

Sesuai Lovelock (2014) dalam Rangkuti (2013: 20), sifat administrasi 

yang mempengaruhi pemenuhan pelanggan dengan administrasi yang diberikan 

ditentukan oleh ketergantungan (kualitas tak tergoyahkan), kewajiban (tugas), 

konfirmasi (memastikan), simpati (kasih sayang), dan substansial (penampilan 

sebenarnya). ) barang. Pemenuhan pembeli akan terjadi jika pelanggan memiliki 

asumsi yang berlawanan dan pengakuan mereka. Oleh karena itu, perusahaan 

spesialis menyelesaikan kemajuan untuk memengaruhi pilihan yang akan dibuat 

oleh pembeli. Gambar barang akan dikenali oleh pembeli melalui kemajuan yang 

akan mengoordinasikan kesan pembeli terhadap barang tersebut. 

Sifat administrasi yang dimiliki suatu destinasi liburan harus disampaikan 

kepada calon tamu, sehingga diperlukan kemajuan sebagai cara untuk 

menyampaikan data dari direktur mengenai apresiasi terhadap tamu yang 

diharapkan. Menurut Stanton (2011: 430), promosi digunakan untuk menjelaskan 

dan membujuk tentang manfaat barang yang dimilikinya dan memengaruhi 

pembeli untuk membeli melalui kesan pelanggan terhadap barang yang 

diiklankan. Peristiwa pilihan tamu untuk memanfaatkan tempat liburan 

merupakan kesempatan yang mendorong para tamu untuk mencapai 

pemenuhannya. Ketika tamu telah menemukan kepuasan dengan kunjungan 

mereka, akan ada kecenderungan bagi para tamu ini untuk mengulangi kunjungan 

mereka. Pada tahap ini, tamu yang telah berkunjung lebih dari satu kali dapat 

disinggung sebagai klien.  



 

 

Loyalitas konsumen dicirikan sebagai reaksi klien terhadap korelasi antara 

minat masa lalu dan eksekusi gergaji asli setelah digunakan. Salah satu elemen 

yang menentukan loyalitas konsumen adalah pandangan klien tentang sifat barang 

atau administrasi. Ketajaman pelanggan sebagai dampak kemajuan barang atau 

administrasi mempengaruhi tingkat minat pembeli, pemenuhan dan nilai pembeli 

(Rangkuti, 2013: 33). 

Rezim Pinrang atau biasa disebut Bumi Lasinrang merupakan salah satu 

aturan di Daerah Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai kemungkinan yang 

sangat potensial untuk dijadikan tujuan usaha. Salah satu daya tarik yang dimiliki 

dan menjadi tulang punggung Perda Pinrang adalah destinasi wisata pantai Laut 

Lowita dan Air Terjun Karawa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sammeng (2011: 

29) selain daya tarik obyek wisata yang dimaksud, minat wisatawan untuk 

mengunjungi obyek wisata juga dipengaruhi oleh kemudahan pencarian data, 

keterbukaan, kemudahan administrasi katering, keberadaan organisasi gerakan 

dan aksesibilitas pengalihan dan kenang-kenangan yang solid. Sifat administrasi 

untuk mengatasi masalah dan keinginan pembeli serta ketepatan dalam 

menyampaikannya akan mendorong kecocokan antara asumsi dan pengakuan 

pembeli (Tjiptono, 2014: 59).  

Dengan kualitas bantuan yang luar biasa, biasanya pembeli akan membeli 

kembali selama waktu yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan mereka di 

berbagai kesempatan. Peningkatan kualitas bantuan justru ingin membangun 

pemenuhan pembeli dan memiliki opsi untuk memperluas pembeli ingin 

melakukan pembelian lebih lanjut (Eboli, 2012: 21). 



 

 

Adanya potensi industri perjalanan yang baik, dijunjung tinggi oleh 

keterbukaan dan kemajuan yang besar, akan meningkatkan kualitas periklanan 

(Gerungan, 2012: 197). Biro Perjalanan Wisata sebagai pengawas pantai Laut 

Lowita dan Karawa Cascade telah memajukan dan meningkatkan sifat 

administrasi kepada tamu. Bagaimanapun, berdasarkan informasi observasional, 

diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah tamu pada Januari-Desember 2014. 

Menurut Kotler (2010: 204), interaksi dinamis meliputi serangkaian latihan mulai 

dari butuh ID, elektif berburu, penilaian elektif, membeli pilihan. selanjutnya, 

penilaian perilaku setelah pembelian. Berkurangnya jumlah pengunjung ke Pantai 

Lowita dan Karawa Cascades menunjukkan bahwa peningkatan sifat administrasi 

dan kemajuan kurang berhasil dalam mempengaruhi dinamika pembelanja. 

Untuk meningkatkan organisasi Biro Perjalanan Wisata dan Dinas Sosial 

Rezim Pinrang sebagai bos pantai Samudera Lowita, Pasal Gerakan Bisnis dan 

Karawa Course, telah mengusulkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

yang menarik, memperbaiki konstruksi nyata yang dibuat ekstensi terkemuka dan 

kantor seperti View Zenith, Wisma, Show Room, The Exploration Office, 

Entryway, Library, Amassing Appropriation Center, General Media Room dan 

odds dan end selesai untuk menambah jumlah pengunjung ke pantai Laut Lowita 

dan Karawa Course . Oleh karena itu, ide organisasi yang diberikan oleh para 

direktur pantai Laut Lowita dan Air Terjun Karawa akan menjadi dukungan bagi 

mereka dalam menentukan keputusan untuk berkunjung. 

 



 

 

Kemajuan yang dilakukan oleh pengelola Pantai Laut Lowita dan Air 

Terjun Karawa menggunakan berbagai media yang dapat diakses, baik media 

cetak maupun media elektronik, antara lain brosur, leaflet dan buku profil pantai 

Laut Lowita dan Air Terjun Karawa, sedangkan situs media elektronik diberikan 

oleh Kepala Desa Laut Lowita. pantai dan Cascade Karawa. Dengan 

perkembangan yang pesat, dipercaya bahwa informasi tentang artikel wisata akan 

diteruskan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang akan mengunjungi 

tempat wisata tersebut. 

Berdasarkan informasi dari pengunjung pantai Laut Lowita dan Karawa 

Cascade pada bulan Januari-Desember 2014 cenderung terlihat bahwa pada bulan 

Mei, Juni, Juli dan November cenderung terjadi penurunan yang cukup tinggi. 

Penurunan tarif paling tinggi pada jumlah tamu terjadi pada bulan Desember, 

yaitu 79,46% dibandingkan dengan jumlah tamu pada bulan sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan rendahnya tingkat pemenuhan tamu dengan tujuan agar upaya yang 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah tamu ke pantai Laut Lowita Barang 

industri perjalanan dan Karawa Cascade. 

Pembangunan kantor dan yayasan yang berbeda serta upaya untuk 

meningkatkan sifat administrasi barang-barang pantai Lowita dan Karawa 

Cascades terus dilakukan untuk menarik dan memberikan kepuasan kepada para 

tamu. Kemajuan kantor dan kerangka tersebut ditopang oleh upaya-upaya khusus 

yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media waktu terbatas, baik media 

cetak maupun media elektronik. Memperbaiki sifat administrasi dan kemajuan 

yang dilakukan, di dunia yang sempurna akan membangun pemenuhan tamu.  



 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka judul penelitian 

adalah Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Wisatawan 

dan Dampaknya terhadap Kepuasan (Studi di Kabupaten Pinrang). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah promosi berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang ? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang ? 

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang ? 

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang ? 

5. Apakah kepuasan wisatawan berpengaruh terhadap keputusan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang ? 

6. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan melalui kepuasan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang? 

7. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan melalui kepuasan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang ? 

 

 

 



 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di 

atas dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap kepuasan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan wisatawan terhadap 

keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan 

melalui kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan melalui kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Pembaca  

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan di 

bidang pemasaran jasa pariwisata mengenai pengaruh promosi, dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung Objek Wisata di 

Kabupaten Pinrng sebagai bahan kajian dalam penelitian lebih lanjut.  

b. Bagi Penulis  

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam wawasan teori dan 

pengetahuan penulis serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

yang secara teori telah didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan 

yang ada.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi 

pengelola Objek Wisata di Kabupaten Pinrang dalam strategi pengambilan 

keputusan mengenai promosi dan pelayanan yang diberikan kepada 

pengunjung terutama pengelola objek wisata harus memperhatikan atribut apa 

saja yang dianggap penting oleh pengunjung agar mereka merasa puas. 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

 Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1. 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Penulis, 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Farida 

Robithoh 

Widyasti. 

2013 

Strategi Promosi Wisata 

Pada Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda Dan 

Olah Raga 

Kabupaten Temanggung 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa; 1) 

pelaksanaan strategi promosi 

wisata sudah berjalan baik, 

walupun belum sepenuhnya 

optimal; 

2) pengembangan wisata di 

Temanggung di dukung oleh 

program dinas terkait 

berupa kegiatan Rencana 

Strategis (Renstra) dan Rencana 

Kerja (Renja) dalam 

mempromosikan wisata 

menggunakan alat atau media 

promosi, seperti media 

cetak, media elektronik, media 

promosi dan pameran wisata;  

2. Diannor 

Mayasari. 

2014 

STRATEGI PROMOSI 

PARIWISATA PULAU 

DERAWAN  

(Studi Deskriptif 

Kualitatif Strategi 

Promosi Dinas Pariwisita 

Kabupaten  

Berau Kalimantan Timur 

Dalam Upaya 

Dari hasil penelitian, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Berau melakukan 

strategi promosi dengan 

beberapa cara. Pertama, 

melakukan kerja sama dengan 

media elektronik, online dan 

surat kabar. Kedua, melakukan 

kerja sama dengan maskapai 



 

 

No 

Nama 

Penulis, 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Menjadikan Pulau 

Derawan Sebagai  

Tujuan Wisata) 

Sriwijaya Airlines dan tiga 

bandara di Indonesia. Ketiga 

membuat booklet dan leaflet 

serta mengadakan pameran dan 

event-event besar. Keempat, 

penyuluhan kepada pelaku 

wisata di Pulau Derawan.. 

 

3. 

 

 

 

. 

Septia 

Nevrita. 

2017 

PEMANFAATAN 

MEDIA DALAM 

PROMOSI 

PARIWISATA 

KABUPATEN PESISIR 

SELATAN   (Studi pada 

Disparekrafpora 

Kabupaten Pesisir 

Selatan) 

Hasilnya ialah Faktor produk, 

harga/tarif, tempat, promosi, 

personil penyaji jasa (people), 

fasilitas fisik (physical 

evidence), Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Disparekrafpora Kabupaten 

Pesisir Selatan dalam 

memasarkan pariwisatanya 

melakukan promosi 

menggunakan tiga bauran 

promosi yaitu : melalui 

Periklanan, Promosi melalui 

event pariwisata dan melakukan 

Hubungan Masyarakat. Promosi 

ini dilakukan dengan 

menggunakan media 

konvensional seperti: Media 

Cetak, Media Elektronik dan 

Media Luar Ruang.   

4. Meritaken 

Kaban, 

2010 

Analisis SERVQUAL 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan PT PLN 

(Persero) Cabang 

Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat kesenjangan 

yang nyata sebesar –0,57 antara 

tingkat kepentingan/harapan 

pelanggan dengan persepsi atas 

kinerja PT PLN (Persero) 

Cabang Makassar sebagai 

manifestasi dari tingkat 

pelayanan yang selama ini 

diberikan untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan, dan 

dikategorikan pada rentang 

skala “tidak puas”. 

 

 



 

 

No 

Nama 

Penulis, 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 

5. Estu 

Handayani 

dkk. 2017 

Pengaruh Promosi Wisata 

Bahari Dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Peningkatan Jumlah 

Kunjungan Wisatawan Di 

Pelabuhan Muncar 

Banyuwangi 

Hasil penelitian menunjukkan 

promosi dan kualitas pelayanan 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan yang berkunjung ke 

pelabuhan Muncar. Dari hasil 

uji analisis korelasi dimensi 

didapatkan hasil bahwa dimensi 

empati pada variabel kualitas 

pelayanan memiliki korelasi 

sangat kuat terhadap dimensi 

kepuasan pada variabel 

peningkatan jumlah kunjungan. 

Variabel promosi mempunyai 

pengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel peningkatan 

jumlah kunjungan,  

 

 

2.2. Pariwisata  

2.2.1. Pengertian Pariwisata  

Industri perjalanan adalah siklus lepas landas singkat dari seseorang atau 

lebih ke tempat lain di luar tempat tinggal mereka, kekuatan untuk penerbangan 

mereka karena kepentingan yang berbeda, terlepas dari apakah karena keuangan, 

sosial, sosial, politik, ketat, kesejahteraan. atau kepentingan yang berbeda, 

misalnya sekedar ingin tahu, menambah pengalaman atau belajar (Gamal 

Suwantoro, 2012: 3). Dalam UU no. 9 tahun 2010 tentang industri perjalanan 

wisata, dinyatakan bahwa industri perjalanan wisata adalah suatu tindakan 

pergerakan atau bagian dari tindakan yang dilakukan dengan sengaja di atas 



 

 

premis sementara untuk mengapresiasi barang dan atraksi industri perjalanan 

wisata (Sammeng, 2011: 6). 

Perjalanan adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kesenangan dan memuaskan 

kerinduan untuk mengetahui sesuatu. Bisa juga karena minat yang terkait dengan 

latihan olahraga untuk kesehatan, pertunjukan, ketat, dan tujuan bisnis lainnya. 

Menurut Robinson dalam Pitana (2015: 40), industri perjalanan tercipta karena 

perkembangan manusia mencari sesuatu yang belum diketahui, menyelidiki 

daerah baru, mencari perbedaan lingkungan, atau untuk jalan-jalan lagi. 

2.2.2. Tujuan Pariwisata  

Dalam Pasal 3 UU No. 9 tahun 2010 tentang perindustrian perjalanan, 

dinyatakan bahwa penyelenggaraan industri perjalanan bertujuan untuk: 

1. Menyajikan, menyalahgunakan, menyimpan dan meningkatkan sifat barang 

industri perjalanan wisata dan daya tarik industri perjalanan wisata. 

2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mempererat tali persaudaraan antar 

bangsa. 

3. Menumbuhkan dan meratakan bukaan usaha dan lowongan kerja. 

4. Meningkatkan gaji masyarakat untuk meningkatkan bantuan pemerintah dan 

individu yang berkembang. 

5. Memberdayakan penggunaan barang-barang publik. 

 



 

 

Mengingat penilaian di atas, alasan industri perjalanan secara keseluruhan 

adalah untuk meningkatkan ekonomi publik untuk mendorong bantuan 

pemerintah individu government.  

2.2.3. Jenis Objek Wisata  

Menurut Sammeng (2011:3) Objek Wisata dikelompokkan kedalam 3 

(Tiga) jenis, yaitu objek wisata alam, budaya dan buatan.  

1) Objek wisata alam  

Objek wista yang hampir semuanya dapat dikunjungi atau dapat dinikmati 

setiap hari.  

2) Objek wisata buatan  

Adalah objek wisata yang hampir seluruhnya dapat dikunjungi atau 

dimanfaatkan setiap hari, kecuali objek wisata yang bersifat hiburan.13  

3) Objek wisata budaya  

Merupakan objek wisata yang umumnya tidak dapat disaksikan dan 

dikunjungi setiap hari tanpa adanya persiapan terlebih dahulu.  

Berdasarkan klasifikasi/jenis pariwisata, maka Objek Wisata Pantai 

Lowita dan Air Terjun Karawa termasuk kedalam objek wisata buatan.  

2.3. Wisatawan  

2.3.1. Pengertian Wisatawan  

Dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia kata industri travel memiliki 

arti penting voyaging bersama (tumbuh informasi, have a great time, dan 

sebagainya). 

 



 

 

Menurut Sammeng, pelancong dapat dicirikan sebagai individu yang 

melakukan perjalanan atau mengunjungi secara singkat atau sengaja ke suatu 

tempat di luar iklim sehari-hari mereka untuk alasan tertentu dan tidak 

mendapatkan bayaran yang konsisten di tempat yang mereka kunjungi (Sammeng, 

2011: 6) . 

Layanan Industri perjalanan mencirikan seorang pelancong sebagai 

individu yang menjelajah dan menetap sebentar di tempat lain di rumah untuk 

setidaknya satu alasan selain mencari pekerjaan, seorang pelancong dicirikan 

sebagai seseorang yang jauh dari tempat tinggalnya ( Sugiarto, 2010:5). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah 

orang yang melakukan perjalanan wisata ke tempat yang berbeda atau negara 

yang berbeda. Berdasarkan asosiasi ini, Cohen membedakan wisatawan menjadi 

empat, khususnya: 

a). Driffer  

 Gelandangan adalah seorang musafir yang perlu mengunjungi daerah yang 

sama sekali tidak dikenal, dan pergi dalam jumlah kecil. 

b). Wisatawan 

 Wisatawan adalah wisatawan yang melakukan perjalanan dengan 

mengatur perjalanan mereka sendiri, dan tidak memiliki keinginan untuk 

mengikuti jejak wisatawan yang dikenal tetapi mencari hal-hal yang tidak normal 

(di luar yang diharapkan). Pelancong seperti itu akan memanfaatkan kantor 

dengan pedoman terdekat dan tingkat hubungan yang signifikan dengan area lokal 

lingkungan. 



 

 

c). Wisatawan massal tunggal 

 Pelancong massal tunggal adalah wisatawan yang meninggalkan program 

perjalanan mereka ke perencana perjalanan dan mengunjungi daerah wisatawan 

terkenal. 

d). Wisatawan massal terkoordinasi 

 Pelancong massal terkoordinasi adalah pelancong yang perlu mengunjungi 

lokasi wisata yang sekarang dikenal, dengan kantor seperti yang ada di rumah 

mereka, dan perjalanan mereka terus-menerus dipandu oleh pengawal lokal. 

Selain Cohen, Smith juga menggolongkan wisatawan dengan membedakan 

wisatawan menjadi tujuh kelompok: 

a. Sebuah). Peziarah 

 Peziarah adalah pelancong yang mencari perjalanan baru dengan bergaul 

secara serius dengan jaringan lingkungan dan bersedia mengakui kantor yang 

tidak penting, serta tentang standar dan kualitas terdekat. 

b). Tip Top 

 Elit adalah wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata yang tidak 

jelas, tetapi dengan rencana permainan yang lebih awal dan perjalanan dalam 

jumlah kecil. 

c). Aneh 

 Anehnya wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak punya keinginan 

untuk pergi ke tempat-tempat terkenal yang saat ini ramai dikunjungi. Umumnya 

wisatawan seperti ini bersedia untuk mengakui kantor jelek di tempat-tempat 

lingkungan. 



 

 

d). Luar biasa 

 Jarang ada wisatawan yang bepergian sesekali juga melakukan olahraga 

ekstra, mengunjungi tempat-tempat baru, atau melakukan olahraga yang sampai 

taraf tertentu berbahaya. Meskipun latihan tambahan akan mengakui kantor 

sebagaimana adanya, program utama sebenarnya perlu mendapatkan kantor 

standar. 

e). massa yang baru lahir 

 Massa awal adalah wisatawan yang bepergian sendiri atau dalam 

kelompok kecil, dan mencari tempat wisata yang memiliki kantor standar namun 

sekaligus menawarkan kredibilitas. 

f). Massa 

 Mass adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke tujuan wisata 

dengan kantor yang sama seperti di distrik mereka, atau melakukan perjalanan ke 

lokasi wisata dengan kantong udara ekologis yang sama. Kolaborasi dengan 

jaringan terdekat dapat diabaikan, selain dengan orang-orang yang langsung 

diidentifikasi dengan bisnis industri perjalanan. 

g). kontrak 

 Kontrak adalah wisatawan yang mengunjungi wisatawan keberatan dengan 

iklim seperti daerah asal mereka, dan umumnya tanpa alasan tertentu. Mereka 

bepergian dalam pertemuan besar dan meminta kantor standar global.  

 

 

 



 

 

2.3.2. Motivasi Wisatawan dalam Melakukan Kunjungan  

Inspirasi merupakan faktor penting bagi calon wisatawan dalam 

menentukan pilihan lokasi wisata yang akan dikunjungi. Wisatawan yang 

direncanakan akan melihat lokasi wisata yang mungkin, di mana wawasan ini 

dibuat oleh kecenderungan tunggal, presentasi masa lalu, dan data yang diperoleh. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Handoko (2011: 256), inspirasi adalah 

suatu kondisi dalam karakter individu yang mendorong kerinduan seseorang 

untuk menyelesaikan latihan-latihan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini 

sesuai dengan penilaian Rivai (2014:455), inspirasi adalah perkembangan 

mentalitas dan kualitas yang mempengaruhi orang untuk mencapai hal-hal 

eksplisit yang ditunjukkan oleh tujuan tunggal. Perspektif dan kualitas ini tidak 

terdeteksi namun memberikan solidaritas untuk mendorong orang untuk bertindak 

dalam mencapai tujuan. 

Penyelidikan inspirasi wisatawan telah bergerak dan melihat inspirasi 

sebagai interaksi singkat untuk melihat perilaku perjalanan, ke arah serius 

menggarisbawahi apa arti inspirasi bagi kebutuhan mental seseorang dan rencana 

jangka panjang, dengan melihat bahwa niat alami adalah bagian penting (Cohen 

dalam Pitana, 2007). 2015:58).  

Seorang (wisatawan) melakukan kunjungan ke suatu negara atau tempat, 

tentu saja ada maksud dan motivasi tertentu. Atas dasar maksud atau motivasi 

tertentu itu, wisatawan dapat digolongkan ke dalam enam kategori 

(Sammeng,2011:7), yaitu:  

 



 

 

1). Hiburan dan tamasya 

 Untuk kelas hiburan dan acara, alasan atau inspirasi utama adalah untuk 

bersantai dan membebaskan diri dari rutinitas latihan sehari-hari. 

2). Melihat keluarga atau teman 

 Mengenai klasifikasi melihat keluarga atau sahabat (mengunjungi teman 

dan anggota keluarga) yang juga bisa disebut kunjungan sosial, tujuan utamanya 

adalah untuk sebagian besar menjaga hubungan persahabatan atau hubungan 

keluarga. 

3). Bisnis dan Ahli 

 Untuk klasifikasi bisnis dan ahli (business and expert), alasan atau 

inspirasi utama adalah untuk bekerja sama atau latihan mahir di luar rumah 

mereka sehari-hari. 

4). Obat atau kesejahteraan or 

5). Perjalanan cinta/ketat 

 Mengenai klasifikasi cinta/perjalanan yang ketat (agama dan perjalanan), 

alasan atau inspirasi utama adalah untuk bepergian atau mengunjungi tempat 

untuk masalah yang terkait dengan agama. 

 Pitana (2015:48) mengungkap empat macam inspirasi traveling, lebih 

spesifiknya:  

1. Physical or physiological motivation (motivasi yang bersifat fisik atau 

fisiologis), antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi 

dalam kegiatan olahraga, bersantai dan sebagainya.  



 

 

2. Cultural motivation (motivasi budaya), yaitu keinginan untuk mengetahui 

budaya, adat, tradisi, kesenian daerah serta objek tinggalan budaya daerah.  

3. Social motivation atau interpersonal motivation (motivasi yang bersifat 

sosial) , seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui rekan kerja, 

melakukan ziarah, dan pelarian dari kebiasaan-kebiasaan yang membosankan. 

4. Fantasy motivation (motivasi karena fantasi), yaitu adanya fantasi bahwa 

didaerah lain akan bias lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan, dan 

ego-enhacement yang memberikan kepuasan psikologis.  

Motivasi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Secara intrinsik motivasi terbentuk karena adanya kebutuhan dan keinginan dari 

manusia itu sendiri. Hal ini berbeda dengan motivasi ekstrinsik adalah motivasi 

yang terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti norma, sosial 

pengaruh atau tekanan keluarga, dan situasi kerja. Motivasi tersebut 

terunternalisasi, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kebutuhan 

psikologis.  

Ditinjau dari perspektif fungsionalisme, motivasi wisatawan untuk 

melepaskan diri sejenak dari kegiatan rutin berfungsi untuk mengembalikan 

harmonis di masyarakat. Secara individual, perilaku wisatawan dipandang sebagai 

salah satu bentuk terapi. Didalam hubungannya dengan masyarakat yang lebih 

luas, perilaku wisatawan tersebut akan menjadi suatu cara untuk melakukan terapi 

sosial (Sharpley dalam Pitana, 2015:60)  Secara lebih terperinci Kripendroff 

(2012) dalam Pitana (2015:62) menyatakan bahwa perjalanan wisata memiliki 

manfaat berikut:  



 

 

1). Perjalanan wisata merupakan wahan penyegaran dan regenerasi fisik dan 

mental.  

2). Perjalanan wisata merupakan kompensasi terhadap berbagai hal yang 

melelahkan sekaligus juga berfungsi sebagai wahana integrasi sosial bagi 

mereka yang di rumahnya merasa terasingkan. 

3). Perjalanan wisata merupakan pelarian dari situasi keseharian yang penuh 

ketegangan, rutinitas yang menjenuhkan atau kejenuhan-kejenuhan karena 

beban kerja.  

4). Perjalanan wisata merupakan mekanisme bagi seseorang untuk dapat 

mengeluarkan perasaannya, melalui komunikasi dengan orang lain, termasuk 

dengan masyarakat lokal.  

5). Perjalanan wisata merupakan wahana untuk mengembangkan wawasan  

6). Perjalanan wisata merupakan wahana untuk mendapatkan kebebasan dengan 

berbagai secular ritual, ataupun dengan berbagai inversi yang dapat 

dilakukan.  

7). Perjalanan wisata memang merupakan sesuatu yang menyenangkan, membuat 

hidup lebih bahagia.  

2.4. Promosi  

Menurut Suwantoro (2012:56), ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam menciptakan industri perjalanan wisata, antara lain kemajuan khusus, 

ketersediaan, kawasan industri wisata, industri kelautan, industri perjalanan, 

barang-barang industri perjalanan, SDM dan publik. misi untuk perhatian industri 

perjalanan. 



 

 

Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh Stanton (2011: 430) promosi 

adalah komponen yang terkandung dalam campuran periklanan dari suatu asosiasi 

yang digunakan untuk menjelaskan dan membujuk tentang administrasi 

barangnya dan mempengaruhi pembeli untuk membeli. Kartajaya (2012: 140) 

mengungkap bahwa latihan waktu terbatas secara langsung di tempat perbelanjaan 

memiliki beberapa manfaat. 

Pertama-tama, menyebabkan item atau merek yang dirujuk untuk keluar 

dari grup. Ini menyiratkan bahwa barang atau merek berbeda dari barang atau 

merek yang berbeda dari klasifikasi yang sama, namun keuntungan ini berkurang 

karena semakin banyak barang atau merek dari kelas yang sama melakukan hal 

yang sama. 

Kedua, merupakan kontak dengan media lain, dengan memanfaatkan 

imajinasi yang sama, pelanggan akan benar-benar ingin meninjau iklan yang 

pernah mereka lihat di TV, media cetak, atau media lainnya. 

Ketiga, mendorong pembelian awal, dalam mencoba sesuatu yang baru, 

pembeli selalu memiliki risiko, karena harus diyakinkan bahwa itu lebih penting 

daripada sekadar mempublikasikan dalam komunikasi luas. 

Keempat, memiliki dampak pembaruan, khususnya bagi merek-merek 

yang sudah mapan dan bertujuan untuk melindungi diri dari serangan merek-

merek baru. Kelima, memperkuat pesan korespondensi khusus dapat memperkuat 

pertukaran iklan yang dibantu melalui media lain dengan memberikan klarifikasi 

ekstra yang sulit dilakukan melalui media lain. Demikian juga, jika kemajuan 



 

 

diselesaikan oleh seorang wanita muda kemajuan bisnis, akan ada korespondensi 

dua arah. 

Latihan waktu terbatas yang diselesaikan oleh suatu organisasi sesuai 

Assauri (2011: 260) harus dimungkinkan melalui:  

Sebuah). Mempublikasikan 

b). penjualan individu 

c). Paparan 

d). Kemajuan penawaran 

Menurut Kolter (2010, 645), kemajuan dibantu melalui promosi dan 

pertukaran verbal untuk memainkan kemampuan berikut: 

a) Bentuk perhatian penuh 

b) Membangun pemahaman 

c) Membuat langkah awal 

d) Keaslian 

e) Konsol 

Ada tiga macam daya tarik dalam kemajuan (Kotler, 2010: 212), lebih 

spesifiknya: 

a. Sebuah. Daya tarik yang masuk akal 

Daya tarik yang wajar memunculkan keadaan pribadi komunikan. Daya 

pikat waras yang disinggung di sini adalah bahwa iklan harus memiliki 

kemampuan untuk menyampaikan kesadaran bahwa produk yang mereka 

tawarkan adalah produk yang tepat untuk mengatasi masalah mereka dengan 

menunjukkan kualitas, nilai uang, dan keunggulan suatu produk. Dengan 



 

 

kemampuan untuk memperkenalkan item dalam promosi melalui metodologi yang 

normal, pada dasarnya publikasi adalah membimbing gelombang pemikiran 

komunikan untuk menyetujui semua yang disampaikan oleh iklan. 

b.    Daya tarik yang antusias 

Daya pikat antusias menyiratkan bahwa sebuah promosi harus memiliki 

pilihan untuk menyampaikan perkembangan sentimen komunikan dan 

meyakinkannya bahwa barang yang mereka tawarkan memiliki keunikan 

tersendiri sehingga ini akan menjadi daya tarik yang mengenali mereka dari 

barang yang berbeda. Iklan akan dibundel dengan metodologi humor, cinta, 

kebanggaan, dan sisi gairah lainnya yang dapat membujuk dan menggerakkan 

komunikan untuk melakukan latihan pembelian. 

Metodologi yang antusias ini akan menyebabkan komunikan memiliki 

keterkaitan dengan barang yang ditawarkan, karena ketika perasaan individu telah 

dikuasai, maka pada saat itu semua perilakunya akan mudah dikendalikan 

(Walgito, 2014:102 ) 

c.   Daya pikat moral 

Daya pikat moral menyiratkan bahwa promosi juga menyampaikan apa 

yang baik dan buruk untuk dilakukan komunikan. Dengan membeli dan 

menyelesaikan sesuatu yang diwariskan melalui promosi, maka akan tumbuh rasa 

kepuasan bagi komunikan karena mereka yakin telah menyelesaikan sesuatu 

dengan benar. 

 

 



 

 

2.5 .Kualitas Pelayanan  

Kualitas menjadi daya dorong utama dalam menyelesaikan latihan yang 

bertujuan untuk memenuhi dan memuaskan pelanggan dan keadaan mereka saat 

ini tanpa henti (Sadikin, 2015:16). Sebagaimana ditunjukkan oleh Rambat 

Lupiyoadi dan A. Hamdani (2011: 175), kualitas adalah derajat yang dicapai oleh 

atribut-atribut intrinsik dalam mengumpulkan kebutuhan. 

Kualitas dapat dicirikan sebagai atribut umum yang dirasakan oleh 

pembeli yang diidentifikasi dengan barang atau administrasi pada kapasitas untuk 

memenuhi kebutuhan. Administrasi sebagian besar adalah latihan keuangan yang 

hasilnya bukan barang atau pengembangan aktual yang sebagian besar dimakan 

dan dibuat secara bersamaan (sinkron) dan nilai tambahan diberikan dalam 

struktur yang pada dasarnya sulit dipahami (akomodasi, hiburan, kecepatan, dan 

kesejahteraan ). untuk pembeli pertamanya (Zithaml dan Bitner, 2011). 

Industri perjalanan adalah jenis bisnis yang menawarkan administrasi. 

Administrasi di bantu tampilkan karena latihan pengangkutan dan koordinasi, 

dimana administrasi diberikan kepada pembeli untuk memenuhi pemenuhan. 

Pemenuhannya meliputi latihan-latihan untuk memberikan pemanfaatan waktu 

dan tempat termasuk administrasi pra-tukar, selama-tukar, dan pasca-tukar. 

Latihan sebelum pertukaran (pre-exchange) juga akan mempengaruhi latihan 

pertukaran dan setelah pertukaran, selanjutnya latihan dasar harus sebagus 

mungkin sehingga pelanggan memberikan reaksi positif dan menunjukkan 

ketergantungan yang tinggi.  



 

 

Pasuraman dalam Lupiyoadi (2011: 148) merekomendasikan bahwa 

kualitas bantuan merupakan proporsi dari penilaian ekstensif terhadap tingkat 

bantuan yang layak. Sedangkan menurut Tjiptono (2014:59), kualitas administrasi 

adalah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien dan ketepatan 

penyampaian untuk menyesuaikan asumsi klien. 

Administrasi menyimpulkan setiap tindakan atau keuntungan yang 

diberikan oleh satu perkumpulan ke perkumpulan lainnya yang pada dasarnya 

tidak material dan tidak membawa tanggung jawab (Kotler 2014: 83). 

Administrasi juga dicirikan sebagai semua latihan moneter yang hasilnya bukan 

barang, atau pengembangan nyata, yang dimakan dan dibuat secara bersamaan 

(sepanjang waktu), nilai tambahan yang diberikannya dalam struktur yang pada 

dasarnya teoritis (akomodasi, hiburan, kecepatan, dan kesejahteraan) untuk daerah 

setempat. pembeli pertamanya (Zblackl dan Bitner, 2011). 

Mengingat definisi di atas, sangat mungkin beralasan bahwa bantuan 

adalah keuntungan yang ditawarkan oleh suatu perkumpulan dimana keuntungan 

tersebut dibutuhkan oleh perkumpulan lain, sulit dipahami dan mengandung 

komponen kecepatan, keamanan, dan kenyamanan yang tersedia untuk dibeli pada 

perkumpulan yang berbeda. , khususnya pelanggan administrasi. Menurut 

Sugiarto (dalam Lupiyoadi, 2011: 42-45) bantuan besar sebenarnya ingin 

menjadikan keteguhan klien yang semakin terkoneksi dan klien tidak berpindah 

ke organisasi lain. Selanjutnya, dealer atau pembuat perlu mendominasi 

komponen:  

 



 

 

1). Kecepatan  

Kecepatan adalah waktu yang digunakan dalam melayani konsumen atau 

pelanggan minimal sama dengan batas waktu standar pelayanan yang ditentukan.  

2). Ketepatan  

Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan para 

pelanggan. Oleh karena itu, ketepatan sangatlah penting dalam pelayanan. 

Ketepatan merupakan kesesuaian antara sesuatu yang ditawarkan dengan sesuatu 

yang diperoleh konsumen.  

3). Keamanan  

Dalam melayani para konsumen diharapkan perusahaan dapat memberikan 

perasaan aman untuk menggunakan produk atau jasa. Adanya jaminan keamanan 

yang diberikan akan menjadikan konsumen tidak merasa terancam dengan 

keselamatannya.  

4). Keramah tamahan  

Dalam melayani pelanggan, karyawan perusahaan dituntut untuk 

mempunyai sikap sopan dan ramah. Oleh karena itu, keramah tamahan sangat 

penting apalagi pada perusahaan yang bergerak pada bidang jasa.  

5). Kenyamanan  

Rasa nyaman timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya. 

Kenyamanan yang diperoleh konsumen akan menjadikan konsumen dapat dengan 

leluasa untuk menikmati layanan yang diberikan.  

Parasuraman dalam Kotler (2013) merekomendasikan bahwa kualitas 

bantuan adalah proporsi evaluasi yang lengkap terhadap tingkat bantuan yang 



 

 

layak. Sementara itu, Gronroos et al dalam Private (2010) mencirikan kualitas 

administrasi sebagai konsekuensi dari pandangan pemeriksaan antara asumsi klien 

dan pelaksanaan bantuan nyata. Mengingat definisi di atas, cenderung beralasan 

bahwa kualitas bantuan adalah evaluasi asumsi klien dengan konsekuensi dari 

pelaksanaan administrasi. 

Parasuraman (dalam Lupiyoadi, 2011: 148) membedakan lima kumpulan 

atribut yang digunakan pelanggan untuk menilai kualitas administrasi, yaitu::  

1). Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu penyelenggara jasa dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.  

2). Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan penyelenggara jasa untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.  

3). Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas.  

4). Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, sopan santun, dan 

kemampauan para penyelenggara jasa untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan pada perusahaan.  

5). Empathy, yaitu memberikan perhatian yang bersifat individual atau pribadi dan 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginannya.  

2.6.  Keputusan Pembelian  

Perilaku pelanggan dilihat dari perilaku pembelian pembeli merupakan 

salah satu fase interaksi dinamis pembeli. Interaksi dinamis pelanggan 

menggabungkan serangkaian latihan mulai dari ID kebutuhan, pengejaran elektif, 



 

 

penilaian elektif, pilihan pembelian, dan penilaian perilaku setelah pembelian. 

Dalam menentukan pilihan pembelian, setelah seseorang memahami suatu 

kebutuhan, tahap selanjutnya adalah menemukan data dan kemudian 

mengukurnya untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan pilihannya. 

Mowen (2015) mengusulkan bahwa tingkat inklusi pembelanja dalam 

pembelian dipengaruhi oleh minat individu yang muncul akibat peningkatan. 

Dengan tujuan bahwa tingkat asosiasi pembeli secara dinamis ditentukan oleh 

apakah dia merasa penting dalam menentukan pilihan pembelian. Dengan cara ini 

ada pembeli yang memiliki inklusi tinggi (kontribusi tinggi) dan ada individu 

yang memiliki derajat asosiasi rendah (inklusi rendah) dalam membeli. 

Assael (2012) merekomendasikan bahwa inklusi tinggi bergantung pada: 

a. Sebuah. Barang sangat penting bagi pembeli. 

b. Barangnya persisten. menarik bagi pembeli. 

c. Item tersebut menyampaikan/membawa tentang bahaya. 

d. Memiliki daya pikat yang menggairahkan. 

Siklus dinamis dimulai dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah kontras 

antara keadaan ideal dan keadaan asli yang cukup untuk menggerakkan dan 

memulai interaksi pilihan. Setelah membedakan masalah, interaksi berikut adalah 

mengejar data. Sumber data pembeli terdiri dari sumber individu, sumber bisnis, 

sumber publik, dan sumber pengalaman. Dengan tujuan akhir untuk mengatasi 

masalah ini, pembeli akan memilih perangkat yang memenuhi kebutuhan yang 

dibuat khusus untuk kebutuhan pembeli. Ide dasar dalam penilaian pembelanja 

terdiri dari empat macam:  



 

 

1). Pembeli berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka 

2). Pembeli mencari keuntungan eksplisit dari pengaturan barang 

3). Pembeli melihat setiap barang sebagai bermacam-macam karakteristik dengan 

berbagai kapasitas untuk memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan 

4). Pelanggan akan fokus pada item yang memiliki kredit yang memberikan 

keuntungan terbaik 

Setelah memutuskan kepercayaan pada suatu merek, pelanggan menyusun 

tujuan pembelian untuk membeli barang yang paling disukai. Setelah interaksi 

pembelian selesai, pembeli akan menghadapi tingkat kepuasan atau kekecewaan. 

Oleh karena itu, usaha periklanan tidak berakhir ketika barang tersebut telah dijual 

apa adanya. Pengiklan harus menyaring pemenuhan pasca-pembelian, aktivitas 

pasca-pembelian, dan penggunaan item pasca-pembelian. 

2.7. Kepuasan Pelanggan  

2.7.1. Pengertian Kepuasan Pelanggan  

 Sesuai Gaspersz (2015: 34), pemenuhan pembeli dapat dicirikan sebagai 

suatu kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan asumsi pembeli dapat dipenuhi 

melalui item yang dibakar. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pemenuhan 

adalah kecenderungan individu untuk senang atau frustrasi yang berasal dari 

korelasi antara kesannya terhadap pameran (konsekuensi) suatu item dan 

asumsinya. Klien yang ceria dan puas pada umumnya akan berperilaku positif dan 

mereka akan membeli kembali. Pemenuhan adalah komponen dari eksekusi 

gergaji dan asumsi. Dalam hal pameran di bawah asumsi, klien terpenuhi. Dalam 



 

 

hal presentasi melampaui asumsi, klien sangat puas atau senang (Alida Palilati, 

2014). 

 Pemenuhan pembeli adalah faktor yang sangat mempengaruhi kemajuan 

bisnis koperasi spesialis. Koperasi spesialis harus menempatkan loyalitas 

konsumen sebagai perhatian pertama yang harus dipertimbangkan dalam 

pengaturan bisnis terkemuka. Secara umum pemenuhan dicirikan sebagai 

artikulasi perasaan yang penuh tentang respon antusias terhadap pengalaman suatu 

barang atau administrasi yang dipengaruhi oleh pemenuhan pelanggan terhadap 

barang tersebut dan oleh data yang digunakan untuk memilih barang tersebut. 

2.7.2. Faktor-faktor Kepuasan Pelanggan  

Menurut Tjiptono (2014), ada enam ide pusat yang memiliki kesamaan di 

antara berbagai metode memperkirakan loyalitas konsumen, secara spesifik: 

1). Secara umum Loyalitas Konsumen (Kepuasan Klien Secara Umum) 

Pendekatan yang paling mudah untuk mengukur loyalitas konsumen 

adalah dengan bertanya langsung kepada klien seberapa puas mereka dengan 

produk atau layanan tertentu yang diiklankan. Biasanya, ada dua bagian dalam 

interaksi estimasi, untuk secara spesifik memperkirakan tingkat pemenuhan 

pembeli dengan item yang dirujuk, mengevaluasi dan membandingkannya dan 

tingkat kepuasan pelanggan secara umum dengan item pesaing serta administrasi. 

2). Pengukuran Loyalitas Konsumen 

Investigasi yang berbeda menentukan loyalitas pembeli atau konsumen 

menjadi bagian-bagiannya. Pada umumnya siklus seperti itu terdiri dari empat 

tahap. Untuk memulainya, kenali elemen vital dari loyalitas klien atau konsumen. 



 

 

Kedua, minta klien menilai item atau layanan berdasarkan hal-hal eksplisit seperti 

kecepatan administrasi atau keramahan staf bantuan klien. Ketiga, meminta klien 

menilai produk atau layanan pesaing berdasarkan hal-hal eksplisit yang serupa. 

Terlebih lagi, keempat, meminta klien atau pembeli memutuskan ukuran yang 

mereka yakini secara umum penting dalam menilai loyalitas konsumen secara 

keseluruhan. 

3). Penegasan Asumsi 

Untuk lebih spesifik kesesuaian atau kebingungan antara asumsi pembeli 

dengan administrasi yang diberikan. Untuk situasi ini, akan lebih ditekankan pada 

kualitas bantuan yang berperan sebagai asumsi klien untuk administrasi yang 

diberikan, (misalnya, kerapian area, kecepatan administrasi, tetangga/sopan santun 

pekerja). 

4). Tujuan Pembelian Kembali (Tujuan Pembelian Kembali) 

Artinya, loyalitas konsumen diperkirakan biasanya dengan mengetahui 

apakah klien akan berbelanja atau menggunakan kembali administrasi yang telah 

diberikan. Bantuan yang berkualitas dapat membuat loyalitas konsumen dimana 

sifat bantuan tersebut akan memasuki kepribadian pembeli dengan tujuan agar 

dipandang baik. 

5). Keinginan untuk Menyarankan 

Lebih spesifiknya, kemampuan meresepkan barang kepada teman atau 

keluarga menjadi ukuran penting untuk diteliti dan ditindaklanjuti. Dengan 

anggapan bahwa bantuan yang didapat atau dilihat itu benar bentuknya, sifat 

pemberiannya dipandang baik dan enak, sehingga melalui pemenuhannya pembeli 



 

 

akan memperoleh bantuan tersebut atau memilih untuk menggunakan bantuan 

tersebut dan pada akhirnya akan meresepkannya kepada orang lain..  

6). Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissatisfaction)  

2.7.3. Manfaat Kepuasan Pelanggan  

Pemenuhan pelanggan dapat memberikan beberapa keuntungan bagi 

koperasi spesialis dan bagi pembeli itu sendiri. Keuntungan yang dapat diperoleh 

dari pemenuhan pelanggan menurut Tjiptono (2014:102) antara lain: 

1). Hubungan antara organisasi dan kliennya bersahabat 

2). Memberikan premis yang unggul untuk pembelian berulang 

3). Dapat mendukung terbentuknya customer devosi 

4). Membentuk proposal lisan yang bermanfaat bagi organisasi 

5). Kedudukan organisasi yang luar biasa 

6). Penghasilan bisa bertambah 

Apa yang diharapkan dan dibutuhkan pembeli merupakan faktor utama 

yang dapat dipertimbangkan oleh para eksekutif organisasi administrasi dalam 

menentukan rencana strategi dalam periklanan yang akan dilakukan oleh 

organisasi..  

 

 

 

 

 



 

 

2.7.4. Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan  

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2014 : 104), ada empat macam metode 

dalam pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu :  

1). Sistem keluhan dan saran  

 Organisasi yang berfokus pada klien memberikan kebebasan yang luas 

kepada klien mereka untuk mengajukan ide dan gerutuan, misalnya dengan 

memberikan kotak ide, kartu ucapan, dan lainnya. Data ini dapat memberikan 

rencana cemerlang bagi organisasi dan memberdayakannya untuk merespons 

dengan cepat dan tanggap untuk menangani masalah yang muncul. 

2). Ghost Shopping  

Salah satu cara untuk memahami kepuasan pelanggan adalah dengan 

merekrut beberapa kelompok untuk bertindak atau bertindak sebagai pembeli 

yang diharapkan, kemudian, kemudian melaporkan penemuan mereka tentang 

kualitas dan kekurangan produk dan pesaing organisasi khusus tergantung pada 

keterlibatan mereka. dengan memanfaatkan administrasi yang diberikan. 

Demikian juga, pelanggan hantu juga dapat melihat bagaimana menangani setiap 

gerutuan.  

3). Lost customer analysis  

Organisasi harus menghubungi klien yang telah berhenti membeli atau 

yang telah berganti penyedia untuk memahami mengapa hal ini terjadi. Survei 

pasca kerja sangat penting, tetapi mengamati tingkat kemalangan klien juga 

signifikan, peningkatan tingkat kemalangan klien menunjukkan ketidakmampuan 

organisasi untuk memenuhi kliennya. 



 

 

4). Survei kepuasan pelanggan  

 Untuk sebagian besar, penelitian tentang loyalitas konsumen dilengkapi 

dengan penelitian ikhtisar, baik melalui pos, telepon, atau wawancara tatap muka. 

Hal ini karena melalui review, perusahaan akan mendapatkan reaksi dan masukan 

langsung dari klien dan selanjutnya memberikan petunjuk positif bahwa 

perusahaan berfokus pada kliennya. Teknik studi loyalitas konsumen dapat 

memanfaatkan estimasi secara berbeda, khususnya: 

 Estimasi harus dapat dilakukan secara lugas dengan pertanyaan 

(pemenuhan yang sangat rinci). Responden juga dapat diajukan pertanyaan 

tentang jumlah yang mereka harapkan dari properti tertentu dan jumlah yang 

mereka rasakan (inferred pemenuhan). 

 Strategi lain adalah meminta responden mencatat masalah yang mereka 

miliki dengan tawaran organisasi dan mencatat peningkatan yang mereka usulkan 

(investigasi masalah). Demikian pula, responden juga dapat didekati untuk 

menentukan peringkat berbagai komponen penawaran tergantung pada tingkat 

signifikansi setiap komponen dan seberapa baik presentasi organisasi di setiap 

komponen (penilaian signifikansi/eksekusi). 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1. Kerangka Konseptual 

Perilaku tamu adalah pekerjaan dinamis dan nyata dari orang-orang yang 

terkait dengan menilai, memperoleh, menggunakan atau memiliki pilihan untuk 

menggunakan barang atau jasa. Dengan cara ini, para tamu dapat memilih untuk 

mengunjungi pantai Laut Lowita dan Karawa Cascade jika barang-barang industri 

perjalanan penting bagi para tamu. Barang-barang industri perjalanan dapat 

dikatakan layak jika barang-barang yang diperkenalkan memiliki beberapa 

komponen, yaitu: memiliki tujuan wisata, kesederhanaan data, keterbukaan, 

kenyamanan, penyediaan administrasi makanan, organisasi perjalanan, dan 

aksesibilitas hiburan dan hadiah yang baik. 

Asumsi yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, pertukaran informal 

dan iklan organisasi administrasi. Setelah mendapatkan bantuan, klien 

membandingkan administrasi industri perjalanan yang berpengalaman dan 

administrasi biasa. Jika bantuan yang dialami memenuhi atau melampaui asumsi, 

mereka akan menggunakan organisasi spesialis itu lagi. 

Publikasi adalah jenis kemajuan. Peningkatan bukan hanya kapasitas 

sebagai alat khusus antara koperasi spesialis dan pembeli tetapi juga sebagai alat 

untuk mempengaruhi pembeli dalam pilihan pembelian (Simamora, 2010: 753). 

Kemajuan kantor industri perjalanan dalam mempromosikan pantai Laut Lowita 

dan Air Terjun Karawa Industri perjalanan Barang-barang dibawa keluar melalui 

iklan seperti selebaran, pamflet, situs, industri perjalanan dan pajangan sosial, 



 

 

buku profil pantai Laut Lowita dan Karawa Kaskade Industri perjalanan Artikel 

dan media lainnya, baik media cetak maupun media elektronik. Dengan 

melakukan pengembangan sebesar-besarnya dengan harapan pantai Laut Lowita 

dan Karawa Cascade dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar yang lebih luas. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Kolter (2013, 645), kemajuan dibantu melalui 

publikasi dan pertukaran verbal untuk memainkan unsur-unsur membangun 

kesadaran, membangun pemahaman, membuat kemajuan awal, melegitimasi dan 

menghibur..  

Sifat administrasi dapat diterima jika administrasi yang diberikan oleh 

Pantai Lowita dan Karawa Cascade dapat diakui melalui bukti nyata (substansial), 

khususnya kapasitas pengawas pantai Lowita dan Karawa Cascades untuk 

menunjukkan realitas mereka kepada pihak luar. Menggabungkan kantor yang 

sebenarnya (struktur yang brilian dan mewah, area perhentian yang sangat besar, 

jamban yang bersih), peralatan, perangkat keras, dan penampilan pekerja di pantai 

Laut Lowita dan Karawa Cascade. Kualitas yang tak tergoyahkan adalah 

kemampuan para pengelola Pantai Laut Lowita dan Air Terjun Karawa untuk 

memberikan manfaat yang terjamin secara tepat dan dapat diandalkan. Hal ini 

dapat menjadi peningkatan dalam pameran perwakilan dari pantai Laut Lowita 

dan Karawa Cascade sesuai asumsi untuk pengunjung ke pantai Lowita dan 

Karawa Cascade. Misalnya pelayanan yang terjamin, ketepatan waktu, watak 

yang bijaksana dan keramahan para pekerja pantai Laut Lowita dan Karawa 

Cascade kepada para tamu. Responsiveness adalah kesiapan para pekerja pantai 

Laut Lowita dan Karawa Cascade untuk membantu tamu dalam menawarkan 



 

 

bantuan yang cepat dan tepat kepada tamu. Misalnya, bantuan cepat dari 

perwakilan pantai Laut Lowita dan Karawa Cascade secara konsisten membantu 

para tamu dalam menghadapi tantangan dan memberikan data yang jelas kepada 

para tamu untuk kenyamanan. Konfirmasi mengidentifikasi dengan informasi, 

kemampuan, kesopanan, dan kapasitas perwakilan dari pantai Laut Lowita dan 

Karawa Cascade untuk menumbuhkan rasa kepastian dan kepercayaan tamu ke 

pantai Laut Lowita dan Karawa Cascade. Misalnya, keamanan saat berada di 

ruang pantai Laut Lowita dan Karawa Cascade, keramahan perwakilan, informasi 

pekerja di pantai Lowita Sea dan Karawa Cascade. Simpati memberikan 

pertimbangan yang benar dan individual dan berusaha untuk memahami 

kebutuhan khusus para tamu, seperti halnya memiliki aktivitas yang 

menyenangkan bagi para tamu di Pantai Lowita The Travel Industry Article dan 

Karawa Cascade. 

Pemenuhan tamu adalah kesan yang diberikan setelah apresiasi dan asumsi 

dari kunjungan pantai Laut Lowita dan Karawa Cascade. Pemenuhan tamu dapat 

dilihat dari beberapa hal, khususnya kewajaran asumsi tamu untuk mendapatkan 

barang-barang industri perjalanan yang ideal dan keinginan tamu untuk 

meresepkan Pantai Lowita dan Karawa Cascades kepada orang lain karena klien 

senang dengan pelayanan yang diberikan. akan menyarankan pertemuan mereka 

kepada orang lain. 

Sistem yang dihitung dapat digambarkan seperti pada gambar terlampir: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Arah hubungan parsial 

  : Arah hubungan intervening 

 

Gambar 3.1. 

Kerangka Pikir Penelitian 
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3.2. Hipotesis Penelitian 

1. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang. 

2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

3. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang. 

4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

5. Kepuasan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

6. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan melalui 

kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

7. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

melalui kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

3.3.  Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

Variabel eksplorasi adalah objek pemeriksaan atau sesuatu yang menjadi 

pertimbangan. Faktor dipisahkan menjadi dua, yaitu faktor bebas dan variabel 

terikat. Variabel otonom (bebas) adalah variabel yang menyebabkan atau 

dipengaruhi oleh variabel terikat. Variabel terikat (bawahan) adalah variabel yang 

nilainya dipengaruhi oleh variabel otonom (Umar, 2012:81). Faktor-faktor dalam 

penyelidikan ini adalah:  



 

 

3.3.1. Variabel Terikat (Y2)  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh faktor bebas (Umar, 

2012:81). Variabel yang diandalkan dalam penelitian ini adalah pemenuhan tamu. 

Pemenuhan adalah sensasi kesenangan atau kekecewaan individu yang muncul 

setelah kontras wawasan/kesannya tentang presentasi (atau konsekuensi) dari 

suatu item dan asumsinya. Penanda dalam penelitian ini adalah memanfaatkan 

hipotesis Hawkins dan Lonney dalam Tjiptono (2014:101) 

a) Kesesuaian asumsi 

b) Kesederhanaan mendapatkan 

c) Kesiapan untuk Menyarankan 

3.3.2. Variabel Bebas (X)  

Faktor bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

dalam penelitian ini faktor otonom adalah kualitas administrasi dan kantor 

administrasi. 

1). Kemajuan (X1) 

Itulah data yang diberikan oleh Pantai Lowita dan Karawa Cascade untuk 

mempengaruhi dan meyakinkan, serta mengingatkan pengunjung untuk 

menggunakan administrasi yang diberikan oleh Lowita Seashore dan Karawa 

Cascade. Pokok-pokok publikasi dalam ujian ini adalah: 

a.). Mempromosikan (mempublikasikan) 

Merupakan kemajuan yang dilakukan dengan menggunakan media cetak 

dan elektronik 

 



 

 

b). Kemajuan dengan mendengar percakapan orang 

Apakah data yang disebar dimulai dari satu individu kemudian ke yang 

berikutnya tentang Pantai Lowita dan Air Terjun Karawa.  

2). Kualitas Pelayanan (X2)  

Yaitu harapan pengunjung Pantai Lowita dan Air Terjun Karawa dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola Pantai Lowita dan Air Terjun 

Karawa. Indikator Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini terdiri dari:  

a. Bukti Fisik (Tangible)  

yaitu kemampuan perusahaan di dalam menunjukkan eksistensi dirinya 

kepada pihak eksternal. Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan, dan 

penampilan karyawan.  

b. Kendalan (Reliability)  

kemampuan perusahaan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya. Hal ini dapat berupa adanya perbaikan kinerja yang sesuai 

dengan harapan pelanggan. Misalnya pelayanan yang sesuai yang dijanjikan, 

ketepatan waktu, sikap simpatik kepada pelanggan dll.  

c. Daya tanggap (Responsiveness)  

kemauan para staf untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat kepada pelanggan. Misalnya pelayanan yang cepat dari 

karyawan, karyawan yang selalu bersedia membantu pelanggan, informasi yang 

jelas kepada pelanggan.  

 

 



 

 

d. Jaminan (Assurance)  

berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi, kesopansantunan, dan 

kemampuan pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan 

kepada perusahaan. Misalnya keamanan, kesopanan, dan pengetahuan karyawan.  

e. Empati (Empathy)  

merupakan pemberian perhatian yang tulus dan bersifat personal dan 

berupaya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misalnya memahami 

kebutuhan spesifik pelanggan, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman 

bagi pelanggan.  

3.3.3. Variabel intervening (Y1) 

Merupakan variabel yang mengintervensi variabel otonom dalam mempengaruhi 

variabel terikat suatu pengujian. Variabel perantara dalam penyelidikan ini adalah 

pilihan tamu. Penanda pilihan tamu dalam pengujian ini tergantung pada petunjuk 

pilihan pembeli seperti yang ditunjukkan oleh Kotler (2014: 242) yang meliputi: 

a) Penilaian Pilihan 

 Ini adalah pemeriksaan satu item dengan item lain 

b) Bertujuan untuk membeli 

 Adalah sumber inspirasi yang dimiliki seseorang sehingga mereka ingin 

melakukan pembelian. 

c) Mentalitas orang lain 

 Apakah gambaran suatu barang tergantung pada pengalaman yang 

disampaikan oleh orang lain kepada calon pembeli dengan tujuan mempengaruhi 

kesan pembeli terhadap barang yang diiklankan. 



 

 

d) Keadaan yang tidak terduga 

 Kondisi tak terduga yang dapat mempengaruhi keinginan pembeli untuk 

menentukan pilihan untuk melakukan pembelian 

e) Beli pilihan 

 Ini adalah tahap terakhir ketika pelanggan memilih untuk melakukan 

pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Rencana penelitian ini menggunakan penelitian studi yang mengambil 

contoh dari satu populasi dan menggunakan polling sebagai alat pemilah 

informasi utama (Singarimbun, 2013). Studi adalah laporan kuantitatif yang 

digunakan untuk memeriksa efek samping dari suatu pertemuan atau perilaku 

individu. Pemeriksaan ikhtisar dapat digunakan untuk tujuan eksplorasi 

(eksploratif), penggambaran (ekspresif), dan logis (ilustratif), khususnya untuk 

memperjelas hubungan sebab akibat dan menguji spekulasi, menilai, meramalkan 

atau mengantisipasi kejadian-kejadian tertentu di kemudian hari, operasional 

karya inovatif petunjuk. sosial. 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Objek Wisata Pantai Lowita 

dan Air Terjun Karawa di Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) bulan. Dengan 

pertimbangan keputusan wisatawan pada instansi tersebut belum optimal. 

4.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 



 

 

ini adalah wisatawan yang berkunjung di Pantai Lowita dan Air Terjun Karawa 

Kabupaten Pinrang. 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

random sampling (acak). Dengan menentukan 105 orang wisatawan yang 

berkunjung di Pantai Lowita dan Air Terjun Karawa Kabupaten Pinrang. 

4.4. Metode Pengumpulan Data 

 Strategi pemilahan informasi dalam penelitian ini adalah: 

 Sebuah. Survei atau jajak pendapat Survei adalah suatu metode 

pengumpulan informasi dengan cara mengedarkan ikhtisar pertanyaan kepada 

responden, dengan harapan mereka akan bereaksi terhadap ikhtisar pertanyaan 

(Husein Umar, 2012: 82). Survei yang digunakan adalah jajak pendapat berbagai 

keputusan di mana setiap hal memiliki 5 jawaban dengan skor masing-masing 

sebagai berikut: 

1). Jawab Sangat Setuju dengan skor 5 

2). Jawab Setuju dengan skor 4 

3). Jawaban Mau tidak mau bertentangan dengan skor 3 

4). Jawaban Mau tidak mau bertentangan dengan skor 2 

5). Jawaban Tegas Mau tidak mau bertentangan dengan skor 1 

b. Strategi Dokumentasi 

 Menurut Suharsimi (2011: 158) teknik dokumentasi adalah pengambilan 

kembali sumber informasi yang berasal dari tiga macam sumber, yaitu karangan, 

spot, dan kertas atau individu. Informasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 

informasi tentang jumlah pengunjung ke Pantai Lowita The Travel Art Article dan 



 

 

Karawa Cascade dari Januari hingga Desember 2013, berbagai jenis tulisan, 

informasi dari makalah dan web yang terkait dengan bahan penelitian.. 

4.5. Teknik Analisis Data 

4.5.1. Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik 

sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. 

Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari semua variabel 

(Ghozali, 2011).  

4.5.2. Uji Kualitas Data  

Menurut Ghozali (2011) Pengujian terhadap kualitas data dilakukan 

dengan metode construct validity. Metode ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan setiap instrumen pertanyaan menggambarkan variabel. Pengukuran 

reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot. 

Pengukuran variabel tersebut dilakukan sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan.  

4.5.2.1. Uji Validitas  

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan 

pada kuisioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan (Umar, 

2012). Kuesioner riset dikatakan valid apabila instrumen tersebut benar-benar 

mampu mengukur besarnya nilai variabel yang di teliti (Suliyanto, 2011).  



 

 

a. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pertanyaan tersebut 

valid.  

b. Jika r hitung negatif atau r hitung < r tabel maka butir pertanyaan tersebut 

tidak valid.  

4.5.2.2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen dalam hal ini 

kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang 

sama (Umar, 2012). Tujuan pengujian ini untuk melihat masing-masing instrumen 

yang digunakan dengan koefisien cronbach alpha. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,6.  

3.6. Analisis Jalur 

Analisis jalur digunakan untuk mengetahui nilai pengaruh langsung dan 

tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel 

intervening. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, yang 

berfungsi memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

Berdasarkan kerangka konsep sebelumnya, dapat dilihat model persamaan 

dua jalur yang terdiri dari dua persamaan struktural, dimana X
1, X2 merupakan 

variabel eksogen dan Y1 dan Y2 merupakan variabel endogen. Koefisien jalur 

antara variabel eksogen dan variabel endogen dapat dituliskan dengan notasi 

sebagai berikut: 

 



 

 

1. Dari y1 ke y1 = py1x1 

2. Dari y1 ke y2 = py2x1 

3. Dari x2 ke y1 = py1x2 

3. Dari x2 ke y2 = py2x2 

 Sedangkan koefisien jalur antara variabel eksogen dengan variabel 

endogen dituliskan dengan notasi sebagai berikut : 

 Dari y1 ke y2 = py2y2 

 Dengan demikian model analisis jalur yang terdapat dalam kerangka 

konsep dapat ditulis persamaan strukturnya sebagai berikut : 

Persamaan substruktur 1 : 

Y1 = py1.1.X1 + py1.2.X2 + e1 

Dimana : 

 Y1  = Kepuasan wisatawan 

 X1 = Promosi 

 X2 = Kualitas pelayanan 

 py1.1 = Koefisien jalur X1 

 py1.2 = Koefisien jalur X2 

 e1 = Variabel yang tidak terungkap (error term) 

Persamaan substruktur 2 : 

Y2  = py2.1.X1 + py2.2.X2 + py2.3.X3 + e1 

Dimana : 

 Y2  = Keputusan wisatawan 

 X1 = Promosi 



 

 

 X2 = Kualitas pelayanan 

 X3  = Kepuasan wisatawan 

 py2.1 = Koefisien jalur X1 

 py2.2 = Koefisien jalur X2 

 py2.3 = Koefisien jalur X3 

 e1 = Variabel yang tidak terungkap (error term) 

A.  Analisis Jalur untuk Persamaan substruktur Pertama 

Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. Pengaruh tersebut 

diuji dengan tingkat kepercayaan (confidence interval) 95% atau alpa = 0,05. Hal 

ini dapat diketahui dengan melakukan uji parsial. 

Pengujian hipotesis untuk uji parsial pada persamaan substruktur 1 adalah 

sebagai berikut :  

Ho: b1, = 0  artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

promosi terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

H1
 : b1, ≠  0  artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara promosi 

terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

Ho: b2 = 0  artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang. 

H1
 : b2 ≠  0  artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 



 

 

Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan 

membandingkan t hitung
 dengan t tabel. Rumus untuk menentukan F hitung (Sanusi, 

2011) adalah sebagai berikut : 

 

Jika t hitung
 < t tabel pada tingkat kepercayaan 95%, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, sedangkan jika t hitung > t tabel pada tingkat kepercayaan 95%, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

B.  Analisis Jalur untuk Persamaan substruktur Kedua 

Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh promosi, kualitas 

pelayanan dan kepuasan wisatawan terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang. Pengaruh tersebut diuji dengan tingkat kepercayaan (confidence interval) 

95% atau alpa = 0,05. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan uji uji parsial. 

Pengujian hipotesis untuk uji parsial pada persamaan substruktur 1 adalah 

sebagai berikut :  

Ho: b1, = 0  artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

promosi terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

H1
 : b1, ≠  0  artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara promosi 

terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 



 

 

Ho: b2 = 0  artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kualitas pelayanan terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang. 

H1
 : b2 ≠  0  artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

Ho: b3 = 0  artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kepuasan wisatawan terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang. 

H1
 : b3 ≠  0  artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan 

wisatawan terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

Jika t hitung
 < t tabel pada tingkat kepercayaan 95%, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, sedangkan jika t hitung > t tabel pada tingkat kepercayaan 95%, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB  V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.  Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

A. Sejarah Kabupaten Pinrang 

Terjadi di Sawitto pada masa pemerintahan La Paleteang Raja IV, Alam 

Sawitto. Dimana pada saat itu terjadi konflik antara Sawitto dan Gowa, konflik ini 

terjadi dengan alasan bahwa Gowa sebagai wilayah yang sangat luas, berusaha 

untuk menguasai Sawitto yang kondisinya dan kemungkinan besar dijamin 

setumpuk harapan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Gowa untuk menguasai 

Sawitto melalui permusuhan dan terjadi konflik antara Sawitto dan Gowa sekitar 

tahun1540.                                                                                                           

 Para pejuang Sawitto terus-menerus memerangi para pekerja terkenal 

untuk menjaga dan melindungi dunia ini, yang berakhir dengan memalukan di 

pihak Sawitto, sehingga penguasa La Paleteang dan orang penting lainnya dibawa 

ke Gowa sebagai indikasi kemenangan Gowa atas Sawitto. Awan yang menutupi 

kesusahan individu atas pelarian penguasa yang cerdik dan cerdas. Upaya 

dilakukan untuk membebaskan penguasa dengan rekan kekaisaran Sawitto. 

Akhirnya, dalam sebuah pertemuan kekaisaran, dua Tobarani, khususnya Tolengo 

dan To Kipa, dipilih untuk menyelesaikan tugas membebaskan penguasa dan 

rekannya. Kemudian, kedua bersaudara itu berangkat ke Gowa yang mencari cara 



 

 

untuk mendapatkan kembali penguasa La Paleteang dan penguasanya. 

Kemunculan penguasa dengan penguasa, disambut dengan banjir kebahagiaan dan 

sorak-sorai langsung ke kediaman kerajaan. Di balik tenaga tersebut, mereka 

dihubungi untuk melihat keadaan sang penguasa yang telah melalui berbagai 

tahapan perkembangan sambil mengucapkan "PINRA KANA NI TAPPA NA 

DATUE Poros RI GOWA" Yang berarti esensi sang penguasa mengalami 

perubahan setelah kembali dari Gowa. Kata-kata ini terus-menerus dilontarkan 

dari orang-orang yang pergi bersama penguasa. Ketika sang penguasa beristirahat 

sejenak sebelum muncul di istana, sang penguasa meminta buku petunjuknya 

untuk menyebut tempat PINRA.                                                                     

 Sumber lain ini menyebutkan bahwa permukiman Kota Pinrang yang 

dulunya merupakan rawa-rawa yang terus menerus tergenang air membuat 

individu terus menerus berpindah-pindah mencari lokasi lokal yang terbebas dari 

genangan air, berpindah atau berkembang permukiman, dalam bahasa Bugis 

disebut “ PINRA - PINRA ONROANG" setelah Ketika seseorang menemukan 

tempat yang layak untuk ditinggali, mereka diberi tempat: PINRA-PINRA. Dari 

dua kronik unik ini, lahirlah istilah serupa, yaitu "PINRA". " kemudian kata itu 

dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa bugis 

sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi Kabupaten 

Pinrang.                                                                                                   

 Sebagaimana diketahui bahwa ketika jepang masuk di pinrang sekitar 

tahun 1943 sistem Pemerintahan warisan kolonial dengan struktur lengkap yang 

terdiri dari 4 (Empat) swapraja, masing - masing Swapraja Sawitto, Swapraja Batu 



 

 

Lappa, Swapraja Kassa dan Swapraja Suppa. Ketika Pinrang menjadi onder-

afdeling di bawah afdeling Parepare Sementara afdeling Parepare adalah salah 

satu afdeling dari tujuh afdeling yang ada di propinsi Sulawesi.                   

 Dengan ditetapkannya PP Nomor 34/1952 tentang perubahan daerah 

Sulawesi selatan,pembagian wilayahnya menjadi menjadi daerah swatantra. 

Pertimbangan diundangkannya PP tersebutadalah untuk memenuhi keinginan 

rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 

Daerah swantantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling yang 

ditetapkan dalam keputusan Gubernur Timur besar (GROTE GOSTE) tanggal 24 

juni 1940 nomor 21, kemudian diubah oleh Keputusan Gubernur Sulawesi nomor 

618/1951.Perubahan adalah kata afdeling dirubah menjadi daerah swatantra dan 

onder afdeling menjadi kewedaan. Dengan perubahan tersebut maka onder 

afdeling pinrang berubah menjadi kewedanaan pinrang yang membawahi empat 

swapraja dan distrik.dengan status demikian inilah pemerintahan senantiasa 

mengalami pasang surut ditengah-tengah pasang surutnya keadaan pemerintahan, 

upaya memperbaiki struktur dan penyelenggaraan pemerintahan di satu 

sisi,disamping memenuhi kebahagiaan dan keinginan rakyat. Maka pada tahun 

1959 keluarlah satu undang-undang yang dikenal dengan undang-undang nomor 

29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 juli 1959 tentang pembentukan daerah-

daerah TK.II di Sulawesi yang praktis. Membentuk Daerah Tingkat II Pinrang 

pula.namun hal ini belum dapat dijadikan sebagai patokan lahirnya Kabupaten 

Daerah TK.II Pinrang.Berhubung unsur Pemerintahannya yang merupakan organ 

atau bagian yang belum ada. 



 

 

Setelah keluarnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-

7/3/5-392 tanggal 28 januari 1960 yang menunjuk H.A.MAKKOELAOE menjadi 

Kepala DaerahTK.II Pinrang. Karena pada saat itu unsur atau organ sebagai 

perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. kemudian dikaji melalui suatu 

simposium yang dilakukan oleh kelompok pemuda khususnya KPMP Kabupaten 

Pinrang dan diteruskan kepada DPRD untuk dituangkan kedalam suatu PERDA 

tersend 

B. Letak Geografis 

Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebelah 185 km 

utara ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 4°10’30” sampai 

30°19’13” lintang selatan dan 119°26’44” sampai 119°47’20” bujur timur. Secara 

administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 

desa.  

Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana 

Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, 

sebelah Barat dengan Propinsi Sulawesi Barat, sebelah Selatan dengan Kota 

Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km². 

Kondisi Topografi wilayah pada umumnya berbukit-bukit dengan 

ketinggian 100 – 2000 meter di atas permukaan laut. Iklim di Kabupaten ini 

adalah tropis dengan suhu udara rata-rata mencapai 28°C dengan curah hujan rata-

rata mencapai 174,93 mm/bln. Jumlah penduduk pada tahun 2003 sebesar 

322.429 jiwa yang terdiri atas 155.192 jiwa laki-laki atau 48,13% dan 167.237 



 

 

jiwa perempuan atau 51,87% dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 

164,36 jiwa/km². 

5.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Berikut ini akan disajikan hasil pengujian validitas dan reliabilitas 

instrumen variabel Promosi: 

Tabel 5.1  

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Promosi 

 

Item Korelasi Kesimpulan 

X1.1 0,363 Valid 

X1.2 0,356 Valid 

X1.3 0,521 Valid 

X1.4 0,562 Valid 

X1.5 0,394 Valid 

Koefisien Cronbach Alpha = 0,678 (Reliabel) 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020  

Berdasarkan Tabel 5.1 terlihat bahwa ke 5 item pada variabel promosi 

(X1) memiliki nilai korelasi keseluruhan di atas 0.192, sehingga seluruh Indikator 

pada variabel promosi dinyatakan valid. Demikian pula nilai koefisien cronbach 

alpha berada di atas 0.60 sehingga instrumen variabel promosi dinyatakan telah 

valid dan reliabel. 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen variabel kualitas 

pelayanan (X2) dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas pelayanan 

 

Item Korelasi Kesimpulan 

X2.1 0,603 Valid 

X2.2 0,458 Valid 

X2.3 0,423 Valid 

X2.4 0,489 Valid 

X2.5 0,343 Valid 

Koefisien Cronbach Alpha = 0,715 (Reliabel) 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020  

Berdasarkan Tabel 5.2 terlihat bahwa ke 5 item pada variabel kualitas 

pelayanan (X2) memiliki nilai korelasi keseluruhan di atas 0.192, sehingga seluruh 

Indikator pada variabel kualitas pelayanan (X2) dinyatakan valid. Demikian pula 

nilai koefisien cronbach alpha berada di atas 0.60 sehingga instrumen kualitas 

pelayanan (X2) dinyatakan telah valid dan reliabel. 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen variabel kepuasan 

(Y1) dapat dilihat pada Tabel 5.3 

Berdasarkan Tabel 5.3 terlihat bahwa ke 5 item pada variabel kepuasan 

(Y1) memiliki nilai korelasi keseluruhan di atas 0.192, sehingga seluruh Indikator 

pada variabel kepuasan (Y1) dinyatakan valid. Demikian pula nilai koefisien 

cronbach alpha berada di atas 0.60 sehingga instrumen variabel kepuasan (Y1) 

dinyatakan telah valid dan reliabel. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 5.3  

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan 

 

Item Korelasi Kesimpulan 

Y1.1 0,465 Valid 

Y1.2 0,392 Valid 

Y1.3 0,359 Valid 

Y1.4 0,478 Valid 

Y1.5 0,354 Valid 

Koefisien Cronbach Alpha = 0,656 (Reliabel) 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020  

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen variabel keputusan 

wisatawan (Y) dapat dilihat pada Tabel 5.4 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Keputusan Wisatawan 

 

Item Korelasi Kesimpulan 

Y2.1 0,615 Valid 

Y2.2 0,500 Valid 

Y2.3 0,408 Valid 

Y2.4 0,377 Valid 

Y2.5 0,407 Valid 

Koefisien Cronbach Alpha = 0,703 (Reliabel) 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020  

Berdasarkan Tabel 5.4 terlihat bahwa ke 5 item pada variabel keputusan 

wisatawan (Y2) memiliki nilai korelasi keseluruhan di atas 0.192, sehingga 

seluruh Indikator pada variabel keputusan wisatawan (Y) dinyatakan valid. 

Demikian pula nilai koefisien cronbach alpha berada di atas 0.60 sehingga 

instrumen variabel keputusan wisatawan (Y) dinyatakan telah valid dan reliabel. 

 

 



 

 

5.1.3. Deskripsi Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 105 orang responden 

wisatawan di Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam metode penelitian, 

maka diperoleh beberapa karakteristik-karakteristik secara umum yaitu bahwa 

dari 105 orang responden, berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 25 orang atau 

23,51 persen dan sebanyak 80 orang atau sekitar 76,19 persen yang berjenis 

kelamin perempuan. 

Untuk lebih jelasnya perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis 

kelamin tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 5.5 

Sebaran Responden menurut Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin 
Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

25 

80 

23,81 

76,19 

Jumlah 

 

105 100,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden menurut 

kelompok umur wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Pinrang . 

 

 

 



 

 

Tabel 5.6 

Sebaran Responden menurut Usia 

 

No 
Usia  

(Tahun) 
Jumlah Persentase (%) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

< 30 

31 – 40 

41 – 50 

> 50 

 

18 

47 

30 

10 

 

17,14 

44,76 

28,57 

9,52 

 

 Total 105 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak 

adalah antara umur 26 - 35 tahun dengan jumlah 47 orang responden atau sekitar 

44,76 persen, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu 

antara umur diatas 50 tahun yang hanya berjumlah 10 orang atau 9,52 persen saja.  

Adapun dari pengelompokan responden menurut umur maka umur termuda adalah 

2 tahun dan umur tertua adalah 52 tahun. 

Sebaran responden menurut pekerjaan dapat dilihat sebagaimana tabel  

berikut : 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 5.7 

Sebaran Responden menurut Pekerjaan  

 

No 
Masa Kerja 

(Tahun) 
Jumlah Persentase (%) 

 

1. 

2. 

3. 

 

PNS 

Swasta/Wiraswasta  

Dan lainilain 

 

34 

49 

22 

 

32,38 

46,67 

20,95 

 Total 105 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Apabila dilihat dari pekerjaan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten 

Pinrang maka pekerjaan wisatawan yang paling banyak adalah swasta/wiraswasta 

sebanyak 49 orang atau 46,67 persen sedangkan pekerjaan yang paling sedikit 

adalah dan lain-lain sebanyak 22 orang atau 20,95 persen. 

 Berdasarkan uraian dan tabel distribusi frekuensi sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas, dapat diperoleh gambaran tentang profil dari responden yang 

dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

5.1.4.  Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui pengumpulan 

jawaban yang diperoleh dari responden maka diperoleh informasi kongkrit tentang 

variabel-variabel penelitian yang dimaksud terdiri atas : variabel terikat 

(keputusan), variabel intervening (kepuasan) dan Variabel bebas (promosi, dan 

kualitas pelayanan) 



 

 

1. Promosi (X1) 

 Gambaran distribusi frekuensi promosi dapat diurai pada tabel berikut : 

Tabel 5.8 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Promosi 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Iklan objek wisata di 

Kabupaten Pinrang mampu 

menarik perhatian saya 

0 0 0 0 17 16,2 49 46,7 39 37,1 

2. Pesan yang disampaikan di 

papan reklame objek wisata di 

Kabupaten Pinrang mudah 

dimengerti. 

0 0 0 0 34 32,4 42 40 29 27,6 

3. Desain dan isi brosur yang 

disediakan mengenai objek 

wisata di Kabupaten Pinrang 

cukup menarik. 

0 0 0 0 28 26,7 36 34,3 41 39 

4. Saya memperoleh informasi 

mengenai objek wisata di 

Kabupaten Pinrang dari orang 

lain 

0 0 0 0 17 16,2 15 14,3 73 69,5 

5. Saya akan bercerita mengenai 

objek wisata di Kabupaten 

Pinrang kepada orang lain. 

0 0 0 0 11 10,5 67 63,8 22 21 

Sumber  :  Data Diolah, 2020 

 

Keterangan  :  Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = 

cukup setuju, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.8, komponen eksperimental utama dari iklan tempat 

liburan di Peraturan Pinrang memiliki pilihan untuk menonjol bagi saya, di mana 

37,1% responden menyatakan sangat setuju, 46,7% responden setuju, kemudian, 

pada saat itu 16,2% dari responden menjawab sangat setuju, dan 0, 0% responden 

yang berbeda pendapat dan tegas bertentangan. 



 

 

 Pada percobaan kedua pesan yang disampaikan pada pengumuman tempat 

liburan di Rezim Pinrang bersifat langsung dimana 27,6% responden menyatakan 

sangat setuju, 40,0% responden setuju, kemudian, pada saat itu 32,4% responden 

menyatakan sangat setuju, dan 0,0% responden yang berbeda dan sangat 

bertentangan. 

 Pada percobaan ketiga, rencana dan isi leaflet yang diberikan mengenai 

destinasi wisata di Rezim Pinrang sangat menarik, dimana 39,0% responden 

menyatakan sangat setuju, 34,3% responden setuju, kemudian 26,7% responden 

menyatakan setuju. ditanggapi sangat setuju, dan 0, 0% responden yang berbeda 

pendapat dan tegas berbenturan. 

 Pada hal keempat saya memperoleh data tentang destinasi liburan di 

Pinrang Rule dari orang lain, dimana 69,5% responden menyatakan sangat setuju, 

14,3% responden setuju, kemudian, pada saat itu 16,2% responden menyatakan 

sangat setuju, dan 0,0% responden menyatakan setuju. berbeda dan sangat 

bertentangan. 

 Pada hal kelima akan saya informasikan kepada orang lain mengenai 

destinasi liburan di Perda Pinrang, dimana 21,0% responden menyatakan sangat 

setuju, 63,8% responden setuju, kemudian, pada saat itu 10,5% responden 

menyatakan sangat setuju, dan 0,0% responden menyatakan tidak setuju. dan 

secara tegas konflik. 

2. Kualitas pelayanan (X2) 

 Gambaran distribusi frekuensi kualitas pelayanan dapat diurai pada tabel  

berikut : 



 

 

Tabel 5.9 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Kualitas pelayanan 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Objek wisata di Kabupaten 

Pinrang memiliki pemandangan 

yang sangat indah. 

0 0 0 0 2 1,9 58 55,2 45 42,9 

2. Kemampuan petugas dalam 

memberikan pelayanan sangat 

memuaskan 

0 0 0 0 25 23,8 33 31,4 47 44,8 

3. Petugas objek wisata di 

Kabupaten Pinrang dengan 

cepat memberikan informasi 

yang dibutuhkan pengunjung 

0 0 0 0 33 31,4 25 23,8 47 44,8 

4. Saya merasa aman melakukan 

kunjungan pada objek wisata di 

Kabupaten Pinrang 

0 0 0 0 15 14,3 33 31,4 57 54,3 

5. Petugas objek wisata di 

Kabupaten Pinrang 

memberikan perhatian 

keamanan secara individual 

kepada pengunjung. 

0 0 0 0 26 24,8 41 39 38 36,2 

Sumber  :  Data Diolah, 2020 

 

Keterangan  :  Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = 

cukup setuju, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 Berdasarkan Tabel 5.9, unsur item empiris pertama berupa objek wisata di 

Kabupaten Pinrang memiliki pemandangan yang sangat indah, dimana 42,9% 

responden menyatakan sangat setuju, 55,2 responden menyatakan setuju, 

kemudian 1,9% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua berupa kemampuan petugas dalam memberikan 

pelayanan sangat memuaskan, dimana 44,8% responden menyatakan sangat 

setuju, 31,4% responden menyatakan setuju, kemudian 23,8% responden 



 

 

menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga petugas objek wisata di Kabupaten Pinrang 

dengan cepat memberikan informasi yang dibutuhkan pengunjung dimana 44,8% 

responden menyatakan sangat setuju, 23,8% responden menyatakan setuju, 

kemudian 31,4% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat berupa saya merasa aman melakukan 

kunjungan pada objek wisata di Kabupaten Pinrang, dimana 54,3% responden 

menyatakan sangat setuju, 31,4% responden menyatakan setuju, kemudian 14,3% 

responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima petugas objek wisata di Kabupaten Pinrang 

memberikan perhatian keamanan secara individual kepada pengunjung, dimana 

36,2% responden menyatakan sangat setuju, 39,0% responden menyatakan setuju, 

kemudian 24,8% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Kepuasan (Y1) 

 Gambaran distribusi frekuensi promosi dapat diurai pada tabel berikut : 

Tabel 5.10 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Kepuasan 

No Pernyataan 

Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Saya mendapatkan pelayanan 

pada objek wisata di Kabupaten 

Pinrang sesuai dengan harapan 

0 0 0 0 19 18,1 49 46,7 37 35,2 

2. Saya merasa puas dengan 

kunjungan yang saya lakukan 

pada objek wisata di Kabupaten 

Pinrang. 

0 0 0 0 30 28,6 40 38,1 35 33,3 

3. Lokasi objek wisata di 

Kabupaten Pinrang mudah 

dijangkau 

0 0 0 0 14 13,3 36 34,3 55 52,4 

4. Saya akan menyarankan kepada 

orang lain berkunjung pada 

objek wisata di Kabupaten 

Pinrang. 

0 0 0 0 21 20 27 25,7 57 54,3 

5 Saya akan menginformasikan 

pelayanan yang memuaskan 

pada orang lain. 

 

0 0 0 0 27 25,7 41 39 37 35,2 

Sumber  :  Data Diolah, 2020 

 

Keterangan  :  Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = 

cukup setuju, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 Berdasarkan Tabel 5.10 unsur item empiris pertama berupa Saya 

mendapatkan pelayanan pada objek wisata di Kabupaten Pinrang sesuai dengan 

harapan, dimana 35,2% responden menyatakan sangat setuju 46,7% responden 

menyatakan setuju, kemudian 18,1% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 



 

 

 Pada item empiris kedua Saya merasa puas dengan kunjungan yang saya 

lakukan pada objek wisata di Kabupaten Pinrang, dimana 33,3% responden 

menyatakan sangat setuju, 38,1% responden menyatakan setuju, kemudian 28,6% 

responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga, lokasi objek wisata di Kabupaten Pinrang mudah 

dijangkau dimana 52,4% responden menyatakan sangat setuju, 34,3% responden 

menyatakan setuju, kemudian 13,3% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat berupa Saya akan menyarankan kepada orang 

lain berkunjung pada objek wisata di Kabupaten Pinrang, dimana 54,3% 

responden menyatakan sangat setuju, 25,7% responden menyatakan setuju, 

kemudian 20,0% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima Saya akan menginformasikan pelayanan yang 

memuaskan pada orang lain, dimana 35,2% responden menyatakan sangat setuju, 

39,0% responden menyatakan setuju, kemudian 25,7% responden menjawab 

cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. 

 

 

 

 



 

 

4. Keputusan (Y2 ) 

 Pada indikator keputusan dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

Tabel 5.11 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Keputusan 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Saya mencari informasi 

mengenai objek wisata di 

Kabupaten Pinrang sebelum 

berkunjung 

0 0 0 0 14 13,3 32 30,5 59 56,2 

2. Saya ingin mengunjungi objek 

wisata di Kabupaten Pinrang 

karena informasi yang saya 

peroleh dari promosi yang 

dilakukan 

0 0 0 0 17 16,2 38 36,2 50 47,6 

3. Berdasarkan informasi dari 

kawan saya, objek wisata di 

Kabupaten Pinrang sangat 

menarik untuk dikunjungi. 

0 0 0 0 21 20 37 35,2 47 44,8 

4. Saya bersedia mengorbankan 

waktu saya untuk tetap 

mengunjungi objek wisata di 

Kabupaten Pinrang jika terjadi 

masalah dalam perjalan. 

0 0 0 0 45 42,9 33 31,4 27 25,7 

5. Objek wisata di Kabupaten 

Pinrang merupakan pilihan 

yang sesuai dengan kebutuhan 

kunjungan saya. 

0 0 0 0 14 13,3 37 35,2 54 51,4 

 

Sumber  :  Data Diolah, 2020 

 

Keterangan  :  Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = 

cukup setuju, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 Berdasarkan Tabel 5.8, pada item empiris pertama Saya mencari informasi 

mengenai objek wisata di Kabupaten Pinrang sebelum berkunjung, dimana 56,2% 

responden menyatakan sangat setuju, 30,5% responden menyatakan setuju, 



 

 

kemudian 13,3% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua Saya ingin mengunjungi objek wisata di 

Kabupaten Pinrang karena informasi yang saya peroleh dari promosi yang 

dilakukan, dimana 47,6% responden menyatakan sangat setuju, 36,2% responden 

menyatakan setuju, kemudian 16,2% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga berdasarkan informasi dari kawan saya, objek 

wisata di Kabupaten Pinrang sangat menarik untuk dikunjungi, dimana 44,8% 

responden menyatakan sangat setuju, 35,2% responden menyatakan setuju, 

kemudian 20,0% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat Saya bersedia mengorbankan waktu saya untuk 

tetap mengunjungi objek wisata di Kabupaten Pinrang jika terjadi masalah dalam 

perjalan dimana 25,7% responden menyatakan sangat setuju, 31,4% responden 

menyatakan setuju, kemudian 42,9% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima objek wisata di Kabupaten Pinrang merupakan 

pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kunjungan saya, dimana 51,4% responden 

menyatakan sangat setuju, 35,2% responden menyatakan setuju, kemudian 13,3% 

responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. 

 



 

 

5.1.5. Hasil Pengujian Hipotesis 

5.1.5.1. Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan Substruktur Pertama  

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari persamaan 

jalur pertama.  

Tabel 5.12. 

Hasil Uji Persamaan Substruktur Pertama 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.022 1.627  2.472 .015   

X1 .248 .088 .230 2.830 .006 .676 1.479 

X2 .557 .078 .583 7.172 .000 .676 1.479 

a. Dependent Variable: Y1 

 

Sumber : Data Diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 5.12 dilihat bentuk persamaan substruktur pertama 

(pengaruh langsung) sebagai berikut:  

Y
1 
= 0,230X

1 
+ 0,583X

2
+ e 

1 
 

A. Menguji Koefisien Jalur  

Pengujian koefisien jalur dilakukan dengan Uji t. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil perhitungan dengan taraf 

signifikansi 0,05 (5%). 

 

 



 

 

B. Uji Kelayakan Model Persamaan Substruktur Pertama 

Hasil pengujian dapat dilihat dari angka-angka perhitungan pada tabel 

5.13. berikut ini:  

Tabel. 4.13 

Kelayakan Model ( ANOVA ) Persamaan Substruktur Pertama 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 175.834 2 87.917 61.034 .000b 

Residual 146.928 102 1.440   

Total 322.762 104    

a. Dependent Variable: Y1 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 5.13, dapat dilihat bahwa nilai F
hitung 

sebesar 61,034 

dan nilai signifikansi 0,000. Pada tingkat kepercayaan 95% atau alpha = 0,05, 

diperoleh nilai F
tabel 

sebesar 3,09. Hal ini menunjukkan F
hitung 

> F
tabel 

yaitu 61,034 

> 2,69 dan taraf signifikansi hasil penelitian < taraf signifikansi yaitu 0,000 < 

0,05. Oleh karena itu Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel 

promosi dan variabel kualitas pelayanan secara serempak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang, dengan 

demikian model anova layak dilanjutkan. 

 

 

 



 

 

C. Koefisien Determinasi (R-Square) Persamaan Substruktur Pertama  

Untuk melihat pengaruh variabel promosi dan variabel-variabel kualitas 

pelayanan dan promosi secara serempak terhadap variabel kepuasan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang dapat dilihat hasil perhitungan dalam model summary, 

khususnya angka R square pada Tabel 5.14 berikut :  

Tabel 5.14 

Nilai Koefisien Determinasi (R
2
) Persamaan Jalur Pertama 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .738a .545 .536 1.20019 2.085 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y1 

 

Sumber: Data Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 5.14 dapat dilihat besarnya angka R Square (R
2
) 

sebesar 0,545. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh 

variabel promosi dan variabel kualitas pelayanan secara serempak terhadap 

variabel kepuasan wisatawan dengan cara menghitung koefisien determinasi 

dengan rumus sebagai berikut:  

KD = r
2
x 100%  

KD = 0,545 x 100%  

KD = 54,5%.  

 

 



 

 

Koefisien Determinasi sebesar 0,545 berarti bahwa pengaruh variabel 

promosi dan variabel kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan wisatawan 

adalah sebesar 54,5%, sedangkan sisanya sebesar 45,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Dengan kata lain, bahwa variabel kepuasan wisatawan yang dapat dijelaskan 

dengan menggunakan variabel promosi dan variabel kualitas pelayanan adalah 

sebesar 54,5% dan sebesar 45,5% disebabkan oleh variabel lain di luar model.  

D.  Pengujian Secara Parsial Hipotesis pada Persamaan Substruktur 

Pertama (Uji t)  

Pengujian ini dilakukan dengan menetapkan hipotesis sebagai berikut:  

H
o
: b

1
= 0, t tidak ada hubungan positif dan signifikan antara variabel promosi 

dengan variabel kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

H 
1
:b

1
≠ 0,  ada hubungan positif dan signifikan antara variabel promosi 

dengan variabel kepuasan di Kabupaten Pinrang.  

H 
o
: b

2
= 0,  tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas 

pelayanan dengan variabel kepuasan di Kabupaten Pinrang.  

H 
1
: b

2 
≠ 0,  ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas 

pelayanan dengan variabel kepuasan di Kabupaten Pinrang.  

Hasil pengujian menunjukkan, apabila t 
hitung 

> t
tabel

, maka H
0 

ditolak dan 

H
1 
diterima, sedangkan apabila t

hitung 
< t

tabel
, maka H

o 
diterima dan H

1 
ditolak.  

 

 

 



 

 

Berdasarkan Tabel 5.12 diperoleh hasil pengujian hipotesis secara parsial 

sebagai berikut :  

1. Pengaruh variabel promosi (X1) terhadap variabel kepuasan (Y1). Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa variabel promosi memiliki t hitung sebesar 2,830 

sedangkan t tabel sebesar 1,983. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, 

yaitu 2,830 > 1,983, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

2. Pengaruh variabel kualitas pelayanan (X2) terhadap variabel kepuasan (Y1). 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki t 

hitung sebesar 7,172 sedangkan t tabel sebesar 1,983. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai t hitung > t tabel, yaitu 7,172 > 1,983, maka H1 diterima dan Ho ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.5.2. Pengujian Hipotesis Persamaan Substruktur Kedua  

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel promosi, variabel kualitas 

pelayanan dan variabel kepuasan terhadap variabel keputusan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada persamaan jalur kedua atau pengaruh tidak 

langsung. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 5.15. berikut. 

Tabel 5.15 

Hasil Uji Persamaan Substruktur Kedua 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.255 1.152  1.958 .053   

X1 .129 .063 .128 2.053 .043 .627 1.595 

X2 .398 .066 .448 6.072 .000 .450 2.225 

Y1 .371 .068 .399 5.441 .000 .455 2.197 

a. Dependent Variable: Y2 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dengan persamaan jalur kedua atau 

pengaruh tidak langsung sebagai berikut:  

Y
2 
= 0,128X

1 
+ 0,448X

2 
+ 0,399Y

1 
+ e 

2  

A. Menguji Koefisien Jalur  

Pengujian koefisien jalur dilakukan dengan Uji t. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil perhitungan dengan taraf 

signifikansi 0,05 atau 5%.  

 

 



 

 

B. Uji Kelayakan Model (ANOVA) Persamaan Substruktur Kedua 

Hasil pengujian dapat dilihat dari angka-angka perhitungan pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 5.16 

Kelayakan Model (ANOVA) Persamaan Substruktur Kedua 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 209.990 3 69.997 102.743 .000b 

Residual 68.810 101 .681   

Total 278.800 104    

a. Dependent Variable: Y2 

b. Predictors: (Constant), Y1, X1, X2 

 

Sumber: Data Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 5.16 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 102,743 

dan nilai signifikansi 0,000. Pada tingkat kepercayaan 95% atau alpha = 0,05 

diperoleh nilai F tabel sebesar 2,69. Hal ini menunjukkan F hitung
 
> F tabel

 
yaitu 

102,743 > 2,69 dan taraf signifikansi hasil penelitian < taraf signifikansi yaitu 

0,000 < 0,05. Oleh karena itu H0
 
ditolak dan H1

 
diterima, yang berarti bahwa 

variabel promosi, variabel kualitas pelayanan, dan variabel kepuasan secara 

serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang.  

C. Koefisien Determinasi (R-Square) Persamaan Substruktur Kedua  

Untuk melihat pengaruh variabel promosi, variabel kualitas pelayanan dan 

variabel kepuasan secara serempak terhadap variabel keputusan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang dapat dilihat hasil perhitungan dalam model summary, 

khususnya angka R Square pada Tabel 5.17 berikut ini:  



 

 

Tabel 5.17 

Nilai Koefisien Determinasi (R
2
) Persamaan Jalur Kedua 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .868a .753 .746 .82540 1.403 

a. Predictors: (Constant), Y1, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y2 

 

Sumber: Data Diolah 2020 

Berdasarkan Tabel 5.17 dapat dilihat besarnya angka R Square (R
2
) 

sebesar 0,753. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh 

variabel promosi, variabel kualitas pelayanan, dan variabel kepuasan terhadap 

variabel keputusan wisatawan dengan cara menghitung koefisien determinasi 

dengan rumus sebagai berikut:  

KD = r 
2 
x 100%  

KD = 0,753 x 100%  

KD = 75,3%.  

Koefisien Determinasi sebesar 75,3% berarti bahwa pengaruh variabel 

promosi, variabel kualitas pelayanan, dan variabel kepuasan terhadap variabel 

keputusan wisatawan adalah sebesar 75,3%, sedangkan sisanya sebesar 24,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, bahwa variabel keputusan 

wisatawan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel promosi, variabel 

kualitas pelayanan dan variabel kepuasan adalah sebesar 75,3% dan sebesar 

24,7% disebabkan oleh variabel lain di luar model.  

 



 

 

D. Pengujian Secara Parsial Hipotesis Persamaan Substruktur Kedua (Uji t)  

Pengujian ini dilakukan dengan menetapkan hipotesis sebagai berikut:  

H
o: 

b
1 

= 0,  tidak ada hubungan positif dan signifikan antara variabel promosi 

terhadap variabel keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

H
1
: b

1
≠ 0,  ada hubungan positif dan signifikan antara variabel promosi 

terhadap variabel keputusan di Kabupaten Pinrang.  

H 
o
: b

2 
= 0,  tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas 

pelayanan terhadap variabel keputusan di Kabupaten Pinrang  

H
1
: b

2
≠ 0,  ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas 

pelayanan terhadap variabel keputusan di Kabupaten Pinrang.  

H 
o
: b

3 
= 0,  tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepuasan 

terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

H
1
: b

3 
≠ 0,  ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepuasan 

terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

Hasil pengujian menunjukkan, apabila t
hitung 

> t
tabel

, maka H
o 

ditolak dan 

H
1 
diterima, sedangkan apabila t

hitung 
< t

tabel
, maka H

o 
diterima dan H

1 
ditolak.  

Berdasarkan Tabel 5.15 diperoleh hasil pengujian hipotesis secara parsial 

sebagai berikut:  

1. Pengaruh Variabel promosi (X1) terhadap variabel keputusan wisatawan (Y2) 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel promosi memiliki t 
hitung 

sebesar 2,053 sedangkan t
tabel 

sebesar 1,983. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

t
hitung 

> t
tabel

, yaitu 2,053 > 1,983, maka H
1 

diterima dan H
0 

ditolak. Dengan 



 

 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

2. Pengaruh variabel kualitas pelayanan (X2) terhadap variabel keputusan 

wisatawan (Y2) 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki 

t 
hitung 

sebesar 6,072 sedangkan t
tabel 

sebesar 1,983. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai t
hitung 

> t
tabel

, yaitu 6,072 > 1,983, maka H
1 

diterima dan H
o 

ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan, bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel keputusan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang.  

3. Pengaruh variabel kepuasan (Y
1 

). ) terhadap variabel keputusan wisatawan 

(Y2) 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepuasan memiliki t 
hitung 

5,441 sedangkan t
tabel 

1,983. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t
hitung 

< t
tabel

, yaitu 

5,441 < 1,983, maka H
1 

diterima dan H
o 

ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel kepuasan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap variabel keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

Nilai koefisien determinasi total dalam penelitian ini diperoleh melalui 

nilai e (error term) pada persamaan substruktur pertama dan persamaan 

substruktur kedua sebagai berikut:  

e
1  

persamaan substruktur pertama :  

e
1 
= 0,545 



 

 

e
2 
persamaan substruktur kedua :  

e
 2 

= 0,753.  

Dengan demikian, nilai koefisien determinasi total (R
2
) :  

R
2 
= 1 - (e

1

2 
x e

2

2
)  

R
2 
= 1 - [ (0,545) 

2 
x (0,753) 

2
]  

R
2
= 1 – ( 0,297 x 0,567)  

R 
2
= 1 – 0,168 = 0,832 

Nilai R Square total sebesar 0,832, artinya bahwa variabel keputusan yang 

dijelaskan promosi, kualitas pelayanan dan kepuasan sebagai variabel intervening 

sebesar 83,2% dan sisanya 16,8% dijelaskan faktor lain di luar model misalnya 

budaya organisasi, lingkungan kerja, pelatihan dan faktor lainnya. 

5.1.5.3. Analisis Pengaruh  

Pemeriksaan dampak direncanakan untuk melihat seberapa kuat dampak 

suatu variabel dengan berbagai faktor baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Penerjemahan hasil ini akan memberikan pemahaman yang jelas untuk 

menetapkan sistem yang tepat untuk peningkatan pilihan. Menurut penelitian 

hipotetis dan konsekuensi dari pengujian teori sebelumnya, kemajuan dan kualitas 

administrasi memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada pilihan 

wisatawan. 

 

 

 



 

 

A. Dampak Langsung 

Dampak langsung variabel otonom terhadap variabel terikat dalam 

pengujian meliputi: 

1. Pengaruh variabel kemajuan terhadap variabel pemenuhan. 

Berdasarkan hasil uji koefisien jalan pada kondisi jalan utama, maka angka 

koefisien variabel kemajuan jalan adalah 0,230 sehingga cenderung dapat 

disimpulkan bahwa kemajuan berpengaruh positif dan kritis terhadap pemenuhan 

wisatawan dalam Peraturan Pinrang. 

2. Pengaruh variabel kualitas bantuan terhadap variabel pemenuhan. 

Dilihat dari efek samping uji koefisien jalan pada kondisi jalan pokok, 

maka angka koefisien jalan untuk variabel kualitas bantuan sebesar 0,583 

sehingga cenderung diduga bahwa kualitas bantuan berpengaruh positif dan besar 

terhadap pemenuhan wisatawan di Rezim Pinrang. 

3. Pengaruh variabel kemajuan terhadap variabel pilihan wisatawan. 

Mengingat efek samping dari uji koefisien jalan pada kondisi jalan kedua, 

angka koefisien jalan untuk variabel kemajuan adalah 0,128, sehingga sangat 

mungkin beralasan bahwa kemajuan memiliki dampak positif dan kritis terhadap 

pilihan wisatawan di Rezim Pinrang. 

4. Pengaruh faktor kualitas administrasi terhadap faktor pilihan wisatawan. 

Dilihat dari efek samping uji koefisien jalan pada kondisi jalan kedua, 

angka koefisien jalan untuk variabel kualitas bantuan adalah 0,448 sehingga 

sangat baik dapat disimpulkan bahwa kualitas bantuan memiliki dampak positif 

dan kritis terhadap pilihan wisatawan di Pinrang Rule. 



 

 

5. Pengaruh variabel pemenuhan terhadap variabel pilihan wisatawan 

Berdasarkan hasil uji koefisien jalan pada kondisi jalan kedua, nilai 

koefisien jalan dari variabel pemenuhan adalah 0,339 sehingga sangat baik dapat 

diduga bahwa pemenuhan memiliki dampak positif dan kritis terhadap pilihan 

wisatawan di Rezim Pinrang.. 

B. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)  

Pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen 

dalam penelitian tersebut terdiri dari:  

1. Pengaruh variabel promosi terhadap keputusan melalui variabel kepuasan 

wisatawan.  

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada persamaan jalur pertama 

dan kedua menunjukkan pengaruh promosi terhadap keputusan melalui kepuasan, 

dimana pengaruh tersebut ditunjukkan hasil perkalian antara pengaruh promosi 

terhadap kepuasan dan pengaruh kepuasan terhadap keputusan yaitu 0,230 x 0,339 

= 0,078. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh promosi terhadap keputusan 

melalui kepuasan hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil jika 

dibandingkan dengan pengaruh langsung promosi terhadap keputusan sebesar 

0,128.  

2. Pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap keputusan melalui variabel 

kepuasan wisatawan.  

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada persamaan jalur pertama 

dan kedua menunjukkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan melalui 

kepuasan, dimana pengaruh tersebut ditunjukkan hasil perkalian antara pengaruh 



 

 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan pengaruh kepuasan terhadap keputusan 

yaitu 0,583 x 0,399 = 0,197. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap keputusan melalui kepuasan hanya mempunyai pengaruh yang 

sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengaruh langsung kualitas pelayanan 

terhadap keputusan sebesar 0,448.  

Pengaruh langsung dan tidak langsung variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. 

Hasil Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Persamaan Substruktur 1 = Y1 = 0,230X1 + 0,583X2 + e1 

Persamaan Substruktur 2 = Y2 = 0,128X1 + 0,448X2 + 0,399Y1+ e2 

C. Pengaruh Total (Total Effect)  

Pengaruh total dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam 

penelitian tersebut terdiri dari:  

Promosi 
(X1) 

Kualitas pelayanan 
(X2) 

Kepuasan 

(Y1) 

Keputusan 
Wisatawan 

(Y2) 

0,230 

0,583 

0,399 

0,448 

0,128 

e1 = 0,545 
e2 = 0,753 

0,078 

0,197 



 

 

1. Pengaruh variabel promosi terhadap keputusan wisatawan melalui variabel 

kepuasan.  

Berdasarkan pengujian koefisien jalur pada persamaan substruktur pertama 

dan persamaan substruktur kedua dapat diketahui pengaruh total yang merupakan 

hasil penjumlahan antara pengaruh variabel promosi terhadap variabel keputusan 

dan pengaruh variabel promosi terhadap variabel keputusan melalui variabel 

kepuasan yaitu 0,128 + 0,078 = 0,206. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh 

keseluruhan dari variabel promosi terhadap variabel keputusan melalui variabel 

kepuasan adalah sebesar 0,206 atau 20,6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar model.  

2. Pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap variabel keputusan wisatawan 

melalui variabel kepuasan.  

Berdasarkan pengujian persamaan jalur pada persamaan pertama dan 

kedua dapat diketahui pengaruh total yang merupakan hasil penjumlahan antara 

pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap variabel keputusan dan pengaruh 

variabel kualitas pelayanan terhadap variabel keputusan melalui variabel kepuasan 

yaitu 0,448 + 0,197 = 0,645. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh keseluruhan 

dari variabel kualitas pelayanan terhadap variabel keputusan melalui variabel 

kepuasan adalah sebesar 0,645 atau 64,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar model. 

 

 

 



 

 

5.2.  Pembahasan Hasil Penelitian 

5.2.1. Pengaruh Promosi terhadap Kepuasan Wisatawan di Kabupaten 

Pinrang 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada persamaan jalur pertama 

diperoleh angka koefisien jalur variabel promosi sebesar 0,230 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

 Gambaran deskripsi promosi terlihat bahwa unsur item empiris pertama 

iklan objek wisata di Kabupaten Pinrang mampu menarik perhatian saya, dimana 

37,1% responden menyatakan sangat setuju, 46,7% responden menyatakan setuju, 

kemudian 16,2% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada item empiris kedua pesan 

yang disampaikan di papan reklame objek wisata di Kabupaten Pinrang mudah 

dimengerti dimana 27,6% responden menyatakan sangat setuju, 40,0% responden 

menyatakan setuju, kemudian 32,4% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada item 

empiris ketiga desain dan isi brosur yang disediakan mengenai objek wisata di 

Kabupaten Pinrang cukup menarik, dimana 39,0% responden menyatakan sangat 

setuju, 34,3% responden menyatakan setuju, kemudian 26,7% responden 

menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Pada item empiris keempat Saya memperoleh informasi 

mengenai objek wisata di Kabupaten Pinrang dari orang lain, dimana 69,5% 

responden menyatakan sangat setuju, 14,3% responden menyatakan setuju, 



 

 

kemudian 16,2% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada item empiris kelima saya 

akan bercerita mengenai objek wisata di Kabupaten Pinrang kepada orang lain, 

dimana 21,0% responden menyatakan sangat setuju, 63,8% responden 

menyatakan setuju, kemudian 10,5% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Pengaruh variabel promosi (X1) terhadap variabel kepuasan (Y1). Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa variabel promosi memiliki t hitung sebesar 2,830 

sedangkan t tabel sebesar 1,983. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, 

yaitu 2,830 > 1,983, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

5.1. Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Wisatawan di 

Kabupaten Pinrang 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada persamaan jalur pertama 

diperoleh angka koefisien jalur variabel kualitas pelayanan sebesar 0,583 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

 Gambaran deskripsi kualitas pelayanan meliputi, unsur item empiris 

pertama berupa objek wisata di Kabupaten Pinrang memiliki pemandangan yang 

sangat indah, dimana 42,9% responden menyatakan sangat setuju, 55,2 responden 

menyatakan setuju, kemudian 1,9% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada item 



 

 

empiris kedua berupa kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sangat 

memuaskan, dimana 44,8% responden menyatakan sangat setuju, 31,4% 

responden menyatakan setuju, kemudian 23,8% responden menjawab cukup 

setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Pada item empiris ketiga petugas objek wisata di Kabupaten Pinrang dengan cepat 

memberikan informasi yang dibutuhkan pengunjung dimana 44,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 23,8% responden menyatakan setuju, kemudian 31,4% 

responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. Pada item empiris keempat berupa saya merasa 

aman melakukan kunjungan pada objek wisata di Kabupaten Pinrang, dimana 

54,3% responden menyatakan sangat setuju, 31,4% responden menyatakan setuju, 

kemudian 14,3% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada item empiris kelima 

petugas objek wisata di Kabupaten Pinrang memberikan perhatian keamanan 

secara individual kepada pengunjung, dimana 36,2% responden menyatakan 

sangat setuju, 39,0% responden menyatakan setuju, kemudian 24,8% responden 

menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. 

 Pengaruh variabel kualitas pelayanan (X2) terhadap variabel kepuasan 

(Y1). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki t 

hitung sebesar 7,172 sedangkan t tabel sebesar 1,983. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai t hitung > t tabel, yaitu 7,172 > 1,983, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan, bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh 



 

 

positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang.  

5.2. Pengaruh Promosi terhadap Keputusan Wisatawan di Kabupaten 

Pinrang 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada persamaan jalur kedua 

diperoleh angka koefisien jalur variabel promosi sebesar 0,128 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel promosi memiliki t 
hitung 

sebesar 2,053 sedangkan t
tabel 

sebesar 1,983. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

t
hitung 

> t
tabel

, yaitu 2,053 > 1,983, maka H
1 

diterima dan H
0 

ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

5.3. Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Keputusan Wisatawan di 

Kabupaten Pinrang 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada persamaan jalur kedua 

diperoleh angka koefisien jalur variabel kualitas pelayanan sebesar 0,448 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki 

t 
hitung 

sebesar 6,072 sedangkan t
tabel 

sebesar 1,983. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai t
hitung 

> t
tabel

, yaitu 6,072 > 1,983, maka H
1 

diterima dan H
o 

ditolak. Dengan 



 

 

demikian dapat disimpulkan, bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel keputusan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang.  

5.4. Pengaruh Kepuasan terhadap Keputusan Wisatawan di Kabupaten 

Pinrang 

Mengingat konsekuensi dari uji koefisien jalan pada kondisi jalan kedua, 

nilai koefisien jalan dari variabel pemenuhan adalah 0,399 sehingga sangat baik 

dapat disimpulkan bahwa pemenuhan berpengaruh positif dan kritis terhadap 

keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

Gambaran kepuasan dideskripsikan sebagai berikut unsur item empiris 

pertama berupa Saya mendapatkan pelayanan pada objek wisata di Kabupaten 

Pinrang sesuai dengan harapan, dimana 35,2% responden menyatakan sangat 

setuju 46,7% responden menyatakan setuju, kemudian 18,1% responden 

menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Pada item empiris kedua Saya merasa puas dengan kunjungan 

yang saya lakukan pada objek wisata di Kabupaten Pinrang, dimana 33,3% 

responden menyatakan sangat setuju, 38,1% responden menyatakan setuju, 

kemudian 28,6% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada item empiris ketiga, lokasi 

objek wisata di Kabupaten Pinrang mudah dijangkau dimana 52,4% responden 

menyatakan sangat setuju, 34,3% responden menyatakan setuju, kemudian 13,3% 

responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. Pada item empiris keempat berupa Saya akan 



 

 

menyarankan kepada orang lain berkunjung pada objek wisata di Kabupaten 

Pinrang, dimana 54,3% responden menyatakan sangat setuju, 25,7% responden 

menyatakan setuju, kemudian 20,0% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada item 

empiris kelima Saya akan menginformasikan pelayanan yang memuaskan pada 

orang lain, dimana 35,2% responden menyatakan sangat setuju, 39,0% responden 

menyatakan setuju, kemudian 25,7% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepuasan memiliki t 
hitung 

5,441 sedangkan t
tabel 

1,983. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t
hitung 

< t
tabel

, yaitu 

5,441 < 1,983, maka H
1 

diterima dan H
o 

ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel kepuasan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap variabel keputusan wisatawan di Kabupaten Pinrang.  

5.5. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan melalui Kepuasan 

Wisatawan di Kabupaten Pinrang 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada persamaan jalur pertama 

dan kedua menunjukkan pengaruh promosi terhadap keputusan melalui kepuasan, 

dimana pengaruh tersebut ditunjukkan hasil perkalian antara pengaruh promosi 

terhadap kepuasan dan pengaruh kepuasan terhadap keputusan yaitu 0,230 x 0,339 

= 0,078. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh promosi terhadap keputusan 

melalui kepuasan hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil jika 



 

 

dibandingkan dengan pengaruh langsung promosi terhadap keputusan sebesar 

0,128.  

5.6. Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Keputusan melalui Kepuasan 

Wisatawan di Kabupaten Pinrang 

Gambaran keputusan wisatawan dideskripsikan sebagai berikut pada item 

empiris pertama Saya mencari informasi mengenai objek wisata di Kabupaten 

Pinrang sebelum berkunjung, dimana 56,2% responden menyatakan sangat setuju, 

30,5% responden menyatakan setuju, kemudian 13,3% responden menjawab 

cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Pada item empiris kedua Saya ingin mengunjungi objek wisata di 

Kabupaten Pinrang karena informasi yang saya peroleh dari promosi yang 

dilakukan, dimana 47,6% responden menyatakan sangat setuju, 36,2% responden 

menyatakan setuju, kemudian 16,2% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pada item 

empiris ketiga berdasarkan informasi dari kawan saya, objek wisata di Kabupaten 

Pinrang sangat menarik untuk dikunjungi, dimana 44,8% responden menyatakan 

sangat setuju, 35,2% responden menyatakan setuju, kemudian 20,0% responden 

menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Pada item empiris keempat Saya bersedia mengorbankan 

waktu saya untuk tetap mengunjungi objek wisata di Kabupaten Pinrang jika 

terjadi masalah dalam perjalan dimana 25,7% responden menyatakan sangat 

setuju, 31,4% responden menyatakan setuju, kemudian 42,9% responden 

menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang menyatakan tidak setuju dan 



 

 

sangat tidak setuju. Pada item empiris kelima objek wisata di Kabupaten Pinrang 

merupakan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kunjungan saya, dimana 51,4% 

responden menyatakan sangat setuju, 35,2% responden menyatakan setuju, 

kemudian 13,3% responden menjawab cukup setuju, dan 0,0% responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur pada persamaan jalur pertama 

dan kedua menunjukkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan melalui 

kepuasan, dimana pengaruh tersebut ditunjukkan hasil perkalian antara pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan pengaruh kepuasan terhadap keputusan 

yaitu 0,583 x 0,339 = 0,197. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap keputusan melalui kepuasan hanya mempunyai pengaruh yang 

sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengaruh langsung kualitas pelayanan 

terhadap keputusan sebesar 0,448.  

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1. 6.1.   Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah 

dikemukakan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Terdapat pengaruh promosi terhadap kepuasan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang. 

2. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang. 

3. Terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang. 

4. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan wisatawan di 

Kabupaten Pinrang. 

5. Terdapat pengaruh kepuasan terhadap keputusan wisatawan di Kabupaten 

Pinrang. 



 

 

6. Terdapat pengaruh promosi melalui kepuasan terhadap keputusan wisatawan 

di Kabupaten Pinrang. 

7. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan melalui kepuasan terhadap keputusan 

wisatawan di Kabupaten Pinrang. 

6.2.  Saran 

Dari temuan penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diajukan oleh 

peneliti antara lain: 

1. Dinas Pariwisata di Kabupaten Pinrang, agar lebih meningkatkan aspek 

promosi, kualitas pelayanan dan kepuasan dikarenakan pengaruhnya yang 

cukup besar terhadap peningkatan keputusan wisatawan berdasarkan temuan 

dari penelitian ini. 

2. Saran bagi pegawai Dinas Pariwisata di Kabupaten Pinrang, agar lebih 

meningkatkan aspek profesionalismenya dalam penyediaan meningkatkan 

kepuasan wisatawan dikarenakan pengaruhnya yang cukup besar terhadap 

peningkatan keputusan wisatawan berdasarkan temuan dari penelitian ini.  

3. Keputusan wisatawan juga hendaknya diperhatikan agar keputusan wisatawan 

semakin meningkat. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam aspek 

peningkatan keputusan wisatawan adalah wisatawan agar lebih mampu untuk 

menunjukkan loyalitas. 
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LAMPIRAN 



 

 

Lampiran  1. 

 

 

KUESIONER  PENELITIAN 

 

 

Kepada:  

Yth, Bapak/Ibu Pengunjung Objek Wisata  

Kabupaten Pinrang 

di Tempat  

 

Dengan Hormat,  

 

Sehubungan dengan adanya penelitian dalam rangka penyusunan Tesis 

pada Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar 

yang berjudul “PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUTUSAN WISATAWAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP 

KEPUASAN (Studi di Kabupaten Pinrang)”, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu 

meluangkan waktu sejenak untuk mengisi angket ini.  

Jawaban Bapak/Ibu tidak mempengaruhi penilaian kinerja anda. Tidak ada 

jawaban yang benar atau salah dan sesuai dengan kode etik penelitian, maka 

semua data dijamin kerahasiaannya. Jangan berpikir terlalu rumit, saya berharap 

Bapak/Ibu menjawab dengan lebih leluasa sesuai dengan apa yang dirasakan dan 

dialami, bukan berdasarkan seharusnya.  

Saya sangat menghargai atas segala partisipasi dan ketulusan Bapak/Ibu 

dalam menjawab kuesioner ini dan saya sangat berterima kasih atas semua 

kerjasamanya.  

 

Petunjuk Penelitian  

1. Isilah identitas dengan benar dan lengkap pada tempat yang telah disediakan  

2. Isilah semua nomor dalam angket ini dan jangan sampai ada yang terlewatkan  

3. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling 

dialami  

4. Jawablah setiap bagian kuesioner sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada  

 

 

Hormat Saya, 

 

Peneliti 

 

 

 

SYAMSIR  NUR 

2017.MM.2.0818 

 

 



 

 

 

 

A. Identitas Responden  

1. Nama  :     (bisa tidak diisi)  

2. Jenis Kelamin  :  Pria/Wanita  

3. Usia  :  ……………………. 

4. Pekerjaan  : …………………….   

5. Pendidikan : ……………………. 

B. Isilah jawaban berikut sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu alami dengan cara 

memberi tanda checklist(√) pada kolom yang tersedia. Adapun makna dari 

tanda tersebut adalah sebagai berikut:  

SS  =  Sangat Setuju  

S  =  Setuju  

RR  =  Ragu-Ragu  

TS  =  Tidak Setuju  

STS  =  Sangat Tidak Setuju  

 

 

NO DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RR TS STS 

PROMOSI  (X1) 

1. Iklan objek wisata di Kabupaten Pinrang 

mampu menarik perhatian saya 

     

2. Pesan yang disampaikan di papan reklame 

objek wisata di Kabupaten Pinrang mudah 

dimengerti. 

     

3. Desain dan isi brosur yang disediakan 

mengenai objek wisata di Kabupaten Pinrang 

cukup menarik. 

     

4. Saya memperoleh informasi mengenai objek 

wisata di Kabupaten Pinrang dari orang lain 

     

5. Saya akan bercerita mengenai objek wisata di 

Kabupaten Pinrang kepada orang lain. 

 

 

     

KUALITAS PELAYANAN  (X2) 

1. Objek wisata di Kabupaten Pinrang memiliki 

pemandangan yang sangat indah. 

     

2. Kemampuan petugas dalam memberikan      



 

 

NO DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RR TS STS 

pelayanan sangat memuaskan 

 

 

3. Petugas objek wisata di Kabupaten Pinrang 

dengan cepat memberikan informasi yang 

dibutuhkan pengunjung 

     

4. Saya merasa aman melakukan kunjungan pada 

objek wisata di Kabupaten Pinrang 

     

5. Petugas objek wisata di Kabupaten Pinrang 

memberikan perhatian keamanan secara 

individual kepada pengunjung. 

 

 

     

KEPUASAN  WISATAWAN (X3) 

1. Saya mendapatkan pelayanan pada objek 

wisata di Kabupaten Pinrang sesuai dengan 

harapan 

     

2. Saya merasa puas dengan kunjungan yang 

saya lakukan pada objek wisata di Kabupaten 

Pinrang. 

     

3. Lokasi objek wisata di Kabupaten Pinrang 

mudah dijangkau 

     

4. Saya akan menyarankan kepada orang lain 

berkunjung pada objek wisata di Kabupaten 

Pinrang. 

     

5. Saya akan menginformasikan pelayanan yang 

memuaskan pada orang lain. 

 

     

KEPUTUSAN WISATAWAN (Y) 

1. Saya mencari informasi mengenai objek 

wisata di Kabupaten Pinrang sebelum 

berkunjung 

     

2. Saya ingin mengunjungi objek wisata di 

Kabupaten Pinrang karena informasi yang 

saya peroleh dari promosi yang dilakukan 

     

3. Berdasarkan informasi dari kawan saya, objek 

wisata di Kabupaten Pinrang sangat menarik 

untuk dikunjungi. 

     

4. Saya bersedia mengorbankan waktu saya 

untuk tetap mengunjungi objek wisata di 

     



 

 

NO DAFTAR PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S RR TS STS 

Kabupaten Pinrang jika terjadi masalah dalam 

perjalan. 

 

 

5. Objek wisata di Kabupaten Pinrang 

merupakan pilihan yang sesuai dengan 

kebutuhan kunjungan saya. 

     

 

 

 

 

“ TERIMA  KASIH ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Uji Validitas dan Reliabilitas X1 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 105 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 105 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.683 .678 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

No.1 15.8190 7.207 .363 .194 .663 

No.2 16.0190 7.173 .356 .209 .665 

No.3 15.9333 6.217 .521 .338 .595 

No.4 15.6476 5.307 .562 .454 .570 

No.5 16.2762 6.817 .394 .347 .651 

 



 

 

 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas X2 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 105 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 105 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.689 .715 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

No.1 16.8952 4.845 .603 .468 .603 

No.2 17.2762 4.279 .458 .437 .633 

No.3 17.1429 4.201 .423 .335 .654 

No.4 16.8000 4.604 .489 .437 .623 

No.5 17.1429 4.643 .343 .297 .686 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas Y1 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 105 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 105 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.654 .656 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

No.1 16.0381 5.633 .465 .338 .580 

No.2 16.2952 5.537 .392 .223 .609 

No.3 15.8571 5.739 .359 .199 .624 

No.4 15.9238 4.860 .478 .314 .566 

No.5 16.4952 5.695 .354 .263 .627 

 



 

 

 

 
Uji Validitas dan Reliabilitas Y2 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 105 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 105 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.702 .703 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

No.1 17.6000 4.300 .615 .420 .582 

No.2 17.5143 4.752 .500 .406 .636 

No.3 17.5048 5.060 .408 .273 .674 

No.4 17.5238 4.925 .377 .350 .691 

No.5 17.3238 5.298 .407 .389 .674 

 



 

 

 

 
Regression X1, X2, Y1 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 X2, X1b . Enter 

a. Dependent Variable: Y1 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .738a .545 .536 1.20019 2.085 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y1 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 175.834 2 87.917 61.034 .000b 

Residual 146.928 102 1.440   

Total 322.762 104    

a. Dependent Variable: Y1 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 4.022 1.627  2.472 .015   

X1 .248 .088 .230 2.830 .006 .676 1.479 



 

 

X2 .557 .078 .583 7.172 .000 .676 1.479 

a. Dependent Variable: Y1 

 

 
Charts 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
Regression X1, X2, Y1, Y2 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 Y1, X1, X2b . Enter 

a. Dependent Variable: Y2 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .868a .753 .746 .82540 1.403 

a. Predictors: (Constant), Y1, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y2 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 209.990 3 69.997 102.743 .000b 

Residual 68.810 101 .681   

Total 278.800 104    

a. Dependent Variable: Y2 

b. Predictors: (Constant), Y1, X1, X2 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 2.255 1.152  1.958 .053   

X1 .129 .063 .128 2.053 .043 .627 1.595 



 

 

X2 .398 .066 .448 6.072 .000 .450 2.225 

Y1 .371 .068 .399 5.441 .000 .455 2.197 

a. Dependent Variable: Y2 

 

 
Charts 
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