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Salam Pariwisata! 

BOGOR HOSPITALITY JOURNAL merupakan media publikasi ilmiah yang memuat artikel-

artikel di bidang pariwisata dan manajemen perhotelan dengan ruang lingkup manajemen 

pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen 

operasi. BOGOR HOSPITALITY JOURNAL didedikasikan untuk menumbuhkan kreasi dan 

pertukaran ide antara akademisi, kalangan industri atau bisnis praktis, dan institusi 

pemerintah dalam bidang pariwisata dan manajemen perhotelan. Jurnal ini diterbitkan 

dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) – Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. 

Al Agus Kristiad, Bonifasius MH Nainggolan, dan Kamilatur Rizqiyanti dari STIE Pariwisata 

Internasional menulis artikel dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Melalui Citra, Kepuasan Dan Kepercayaan Pelanggan. Artikel ini membahas 

mengenai pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan di kawasan wisata 

kuliner Pacenongan yang di mediasi oleh citra, kepuasan dan kepercayaan 

I Wayan Thariqy Kawakibi Pristiwasa dari Politeknik Pariwisata Batam menulis artikel 

dengan judul Potensi Pengembangan Agro Wisata di Kawasan Kebun Teh Kayu Aro 

Kerinci. Artikel ini membahas mengenai potensi pengembangan agrowisata di kawasan 

Kebun Teh Kayu Aro. 

Efendi, Meylani Tuti, dan Indra Lesmana dari STIE Pariwisata Internasional menulis artikel 

dengan judul Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Simpati dengan Switching Cost Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus STIE 

Pariwisata Internasional Jakarta). Pada artikel ini dibahas mengenai pengaruh dari 

kepuasan, kepercayaan konsumen, dan switching cost  terhadap kesetiaan konsumen 

pengguna provider simPATI. 

Maretha Rizky Herdina dan Rachmat Hidayat dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor menulis 

artikel dengan judul Analisis Strategi Promosi Wisata Agro di Kebun Wisata Pasirmukti 

Bogor. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi harga paket wisata 

terhadap keputusan pembelian di Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor, apakah harga 

paket wisata tersebut menaikkan jumlah pengunjung atau sebaliknya. 

Mellia Jeneetica dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor menulis artikel dengan judul 

Promosi Melalui Sosial Media di Klappertaart Huize Bogor. Artikel yang ditulis membahas 

mengenai promosi melalui media sosial yang dilakukan oleh Klappertaart Huize, salah 

satu restaurant di Kota Bogor. Media sosial yang digunakan adalah twitter, facebook, dan 
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instagram dengan menjalankan bauran promosi yaitu advertising, sales promotion, public 

relation, dan event. 

Mudah-mudahan informasi yang disajikan dalam Bogor Hospitality Journal edisi ini 

semakin menambah wawasan pembaca. 

 

Selamat membaca!
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Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan melalui 
Citra, Kepuasan dan Kepercayaan Pelanggan 

 

Al Agus Kristiadi 
STIE Pariwisata Internasional 

 

Bonifasius MH Nainggolan 
STIE Pariwisata Internasional 

 

Kamilatur Rizqiyanti 
STIE Pariwisata Internasional 

 

ABSTRAK 

Product Quality is one of the most used tools by marketers to do positioning. This 
will bring the marketer closer to customer values and customer satisfaction. This study 
aims to determine the satisfaction and customer trustof Pecenongan Culinary Tour on 
Customer Loyalty. Analysis technique used to analyze the effect of variables in this 
research is path analysis method (path analysis). The respondents are 300 customers as 
the sample ofevening’s culinary at Pecenongan. The test results show the effect of 
product quality and image of each significant effect on customer loyalty. Similarly, the 
effect of product quality and image with the mediation of customer satisfaction and trust 
variables that each have a significant effect on customer loyalty. This condition can be 
concluded that product quality and image can directly influence customer loyalty and 
indirectly influence by passing customer satisfaction and trust as moderator variable then 
influence customer loyalty. 

Kata Kunci: Quality Product, Image, Customer Loyalty, Customer Satisfaction and Trust 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemantapan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung 
pencapaian sasaran pembangunan, perlu diupayakan pengembangan produk-
produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Salah satu sektor 
pariwisata yang berkembang pesat adalah wisata kuliner. Sebagian besar wisatawan 
yang berkunjung ke destinasi wisata selalu menyempatkan diri untuk mencicipi 
makanan dan minuman khas di daerah tujuan wisata. Istilah wisata kuliner pun kini 
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sudah tidak asing lagi bagi para wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi 
wisata. Wisata kuliner salah satu asset wisata Indnesia yang dominan, karena 
keragaman budaya dan hasil pertanian ataupun perkebunan daerah yang ada di 
Indonesia mempengaruhi keragaman makanannya juga.  

Sebagai kawasan wisata kuliner utama di kota Jakarta, sebagian dari 
konsumen ke jalan Pacenongan telah melakukan kunjungan lebih dari dua kali, di 
mana konsumen tersebut adalah konsumen yang loyal. Loyalitas merupakan 
kesediaan pelanggan agar senantiasa menggunakan produk suatu perusahaan 
dalam jangka panjang, apalagi jika menggunakannya secara eksklusif, dan 
merekomendasikan produk tersebut kepada teman maupun rekannya (Lovelock et 
al., 2011). Para pengelola warung tenda di jalan Pacenongan selalu memperkuat 
manajemen hubungan yang baik dengan para pelanggannya dalam rangka 
menciptakan konsumen yang loyal (Kotler & Amstrong, 2012; Kotler et al., 2005).  

Penelitian tentang loyalitas pelanggan di kawasan wisata kuliner Pacenongan 
merupakan kajian menarik yang dapat dilakukan karena referensinya relatif masih 
kurang. Pada penelitian ini, loyalitas pelanggan merupakan tujuan akhir dipengaruhi 
oleh kualitas produk, citra, kepuasan dan kepercayaan pelanggan sebagai variabel-
variabel pendahulunya. Lupiyoadi dan Hamdani (2008) mengatakan kualitas produk 
adalah sejauh mana produk memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. Kualitas 
mempunyai imbas yang langsung terasa pada produk. Hal ini akan semakin 
mendekatkan pemasar dengan nilai-nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan. 
Kualitas produk juga harus dapat ditentukan oleh cara pelanggan memandang 
produk tersebut. 

Kotler (2004) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan yaitu tingkat dimana 
anggapan kinerja (perceived performance) produk akan sesuai dengan harapan 
seorang pelanggan bila kinerja produk jauh lebih rendah di bandingkan harapan 
pelanggan, pembelinya tidak puas, sebaliknya bila kinerja sesuai dengan harapan 
atau melebihi harapan, pembeliannya merasa puas atau merasa amat gembira. 
Citra adalah cara masyarakat menganggap suatu produk secara aktual. Agar citra 
yang benar tertanam dalam pikiran konsumen, pemasar harus memperhatikan 
identitas merek melalui semua sarana komunikasi dan kontak merek yang tersedia 
(Kotler dan Keller, 2009). 

Penelitian ini membahas tentang loyalitas pelanggan pada kawasan wisata 
kuliner Pacenongan, dengan variabel-variabel yang mendahului adalah kualitas 
produk, citra, kepuasan dan kepercayaan konsumen. Diharapkan penelitian ini 
menjadi salah satu tambahan referensi terkait dengan loyalitas pelanggan yang 
berkunjung ke kawasan wisata kuliner Pacenongan.  
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1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap 
loyalitas pelanggan di kawasan wisata kuliner Pacenongan di mediasi oleh citra, 
kepuasan dan kepercayaan. 

1.3. Permasalahan 

Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kualitas 
produk terhadap loyalitas pelanggan di kawasan wisata Pacenongan dimediasi citra, 
kepuasan dan kepercayaan pelanggan? 

1.4. Landasan Teori 

1.4.1. Kualitas Produk 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008) kualitas produk adalah 
sejauh mana produk memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. Kualitas 
mempunyai imbas yang langsung terasa pada produk. Hal ini akan semakin 
mendekatkan pemasar dengan nilai-nilai pelanggan dan kepuasan 
pelanggan. Oentoro (2012) mengatakan kualitas produk menunjukkan 
ukuran tahan lamanya produk itu, dapat dipercayainya produk tersebut, 
ketepatan (prection) produk, mudah mengoperasikan dan memeliharanya 
serta atribut yang lain. 

 Kualitas Produk mempengaruhi kepuasan pelanggan, kepercayaan 
dan loyalitas pelanggan. Kualitas produk mempengaruhi kepuasan 
pelanggan telah diteliti oleh Rizan  & Andika (2011) dan Jahanshahi et al. 
(2011) yang menemukan kualitas produk memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sugianto & Sugiharto (2013) 
menemukan bahwa kualitas makanan berpengaruh terhadap kepuasan 
pelanggan Restoran Yung Ho Surabaya. Di sisi lain, Maria dan Ansori (2013) 
melakukan penelitian pada restoran King Cake Surabaya, dengan 
menggunakan taraf nyata 5% hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas 
produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hal yang sama 
dilakukan oleh Rimawan, Mustofa, Mulyanto (2017) melalui penelitian 
yang dilakukan di PT ABC Tbk., hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas 
produk tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan. Chinomona, Okoumba 
dan Pooe (2013) meneliti  pengaruh kualitas produk terhadap perceived 
value, kepercayaan dan keinginan pelajar untuk membeli gadget 
elektronik, hasil penelitian menunjukan kualitas produk mempengaruhi 
kepercayaan konsumen (pelajar) dalam membeli gadget elektronik. Irawan 
dan Japarianto (2013) dan Kusuma, Suyadi dan Abdillah (2014) 
menemukan bahwa Kualitas Produk berpengaruh terhadap Loyalitas 
Pelanggan dengan objek penelitian yang berbeda. 
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1.4.2. Citra (Image) 

Citra diartikan sebagai jumlah dari gambaran-gambaran, kesan-
kesan, dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap suatu 
objek (Sangadji, 2013). Kotler dan Keller (2009) mengatakan Citra adalah 
cara masyarakat menganggap suatu produk secara aktual. Agar citra yang 
benar tertanam dalam pikiran konsumen, pemasar harus memperhatikan 
identitas merek melalui semua sarana komunikasi dan kontak merek yang 
tersedia. Penelitian terkait citra telah sering dilakukan oleh para peneliti 
terdahulu.Rombe (2011) mengatakan bahwa citra mempengaruhi 
kepercayaan pada penelitian yang dilakukan pada Hotel Melati di Sulawesi 
Tengah. Sudarto dan Atika (2013) menemukan bahwa citra berpengaruh 
secara langsung terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan pada 
penelitian yang dilakukan pada Restoran Lombok Ijo Semarang.  

Lee et al. (2016) menemukan bahwa citra mempengaruhi kepuasan 
pelanggan dan citra mempengaruhi loyalitas pelanggan baik secara 
langsung maupun tidak langsung di taman wisata pabrik makanan di 
Taiwan. Hau & Omar (2014) mengatakan bahwa ada pengaruh citra 
destinasi terhadap kepuasan wisatawan di destinasi wisata Rantau Abang 
Beach. Sun et al. (2013) menemukan bahwa ada pengaruh citra destinasi 
terhadap kepuasan wisatawan, dan citra destinasi berpengaruh tidak 
langsung terhadap loyalitas destinasi di Pulau Hainan. Chi & Qu (2008) 
menunjukan ada pengaruh langsung citra destinasi terhadap atribut 
kepuasan wisatawan dan kepuasan wisatawan secara keseluruhan, citra 
destinasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas destinasi di 
negara bagian Arkansas-Eureka Springs. Teviana et al. (2017) menyatakan 
citra destinasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, tetapi 
tidak berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan di Sumatera 
utara.  Su, Shu & Swanson (2014) menunjukan bahwa bahwa citra destinasi 
berpengaruh terhadap kepuasan secara keseluruhan, tetapi tidak 
berpengaruh terhadap kepercayaan. Bavarsad & Feli (2015) mengatakan 
citra destinasi berpengaruh positip terhadap kepercayaan, kepercayaan 
secara positip mempengaruhi loyalitas destinasi. Tjahjaningsih (2013) 
menemukan bahwa citra mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan 
Supermarket Carrefour di Semarang. 

1.4.3. Kepuasan Pelanggan  

Kotler (2004) mengatakan kepuasan pelanggan yaitu tingkat dimana 
anggapan kinerja (perceived performance) produk akan sesuai dengan 
harapan seorang pelanggan bila kinerja produk jauh lebih rendah di 
bandingkan harapan pelanggan, pembelinya tidak puas, sebaliknya bila 
kinerja sesuai dengan harapan atau melebihi harapan, pembeliannya 
merasa puas atau merasa amat gembira. Secara umum kepuasan 
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konsumen (statisfaction) adalah membandingkan kinerja yang 
dipresepsikan produk atau hasil ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal 
perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena memenuhi 
ekspektasi pelanggan atau konsumen akan tidak puas. Jika kinerja sesuai 
ekspektasi pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi pelanggan 
atau konsumen akan merasa puas atau senang. Penilaian pelanggan atas 
kinerja produk tergantung pada banyak faktor terutama jenis hubungan 
loyalitas yang dimiliki pelanggan atau konsumen dengan sebuah merek. 
Konsumen sering membentuk presepsi yang lebih menyenangkan tentang 
sebuah produk dengan merek yang mereka anggap positif (Kotler, 2009).  

Penelitian terkait dengan kepuasan konsumen telah sering dilakukan 
oleh beberapa peneliti terdahulu pada berbagai bidang, termasuk pada 
bidang industri pariwisata. Su & Fan (2011) menemukan kepuasan 
wisatawan di wilayah pedesaan China mempengaruhi kepercayaan. Alfin 
et.al (2013) menemukan bahwa kepuasan konsumen mempengaruhi 
kepercayaan. Peng et.al (2011) meneliti terkait dengan kualitas layanan 
dan loyalitas wisatawan menemukan kesimpulan bahwa kepuasan 
wisatawan mempengaruhi kepercayaan dan sikap loyalitas wisatawan. Lee 
et al. (2016); Osman (2013); Su, Shu & Swanson (2013); Tjahjaningsih 
(2013); Sudarto & Atika (2013) dan Soegoto (2013) menemukan 
kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas 
pelanggan. 

1.4.4. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah faktor yang mungkin paling banyak mendapat 
perhatian dalam literatur tentang hubungan antar pribadi dan hubungan 
pelanggan (Barnes, 2003). Buttle (2009) menyatakan kepercayaan 
konsumen adalah sikap yang terfokus yang berarti manusia memang 
memiliki rasa yakin dan aman namun perasaan itu terarah pada berbagai 
hal. Faktor yang sangat penting untuk mencapai efektifitas dalam 
operasional sosial yang sangat kompleks adalah suatu keinginan saling 
mempercayai di antara pihak-pihak yang mengadakan hubungan (Rotter, 
1967). 

Kepercayaan adalah perekat yang memungkinkan perusahaan 
mempercayai orang lain dalam mengorganisir dan menggunakan sumber 
daya alam secara efektif dalam menciptakan nilai tambah untuk konsumen 
(Rotter, 1967). Dimensi kepercayaan pada penelitian ini diambil dari Buttle 
(2009) yang membagi kepercayaan sebagai berikut: (1) kebajikan: 
keyakinan bahwa satu pihak bertindak untuk kepentingan lain; (2) 
kejujuran: keyakinan bahwa kata pihak lain dapat diandalkan atau kredibel; 
(3) kompetensi: keyakinan bahwa pihak lain memiliki keahlian yang 
diperlukan untuk melakukan sesuai kebutuhan. 



  
BOGOR HOSPITALITY JOURNAL VOL. 1 NO. 2 – December 2017 

6 
 

Manfaat kepercayaan adalah toleransi (Berry, 1992). Harapan 
pelanggan terhadap kualitas jasa terbagi menjadi dua tingkatan yaitu 
tingkat keinginan dan kecukupan. Perusahaan dalam menciptakan 
hubungan dengan pelanggan di dasarkan pada kualitas hubungan dengan 
para karyawan dan melalui kebijakan maupun strategi yang telah di 
rancang (Farida, 2009). Penelitian tentang pengaruh kepercayaan terhadap 
loyalitas pada industri jasa termasuk industri pariwisata sudah sering 
dilakukan peneliti-peneliti terdahulu. Osman & Santosa (2013) juga 
menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan. Dengan menggunakan peserta wisata kesehatan sebagai 
konsumen; Peng, Xiong & Yang (2013) dan Su, Shu & Swanson (2013) 
menemukan bahwa kepercayaan mempengaruhi sikap loyalitas wisatawan. 
Maharsi dan Fenny (2006) membuktikan bahwa kepercayaan berperan 
sebagai faktor yang mempengaruhi loyalitas pengguna internet banking. 
Soegoto (2013) menemukan kepercayaan dan kepuasan berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

1.4.5. Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas (loyality) didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang 
secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk barang 
atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha 
pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih (Kotler, 2008). 
Loyalitas diungkapkan sebagai komitmen yang kuat untuk membeli  
kembali atau mempola ulang secara konsisten produk atau jasa yang 
digunakan di waktu yang akan datang, yang menyebabkan pembelian 
merek yang berulang walaupun ada pengaruh situasional dan stimulus 
pemasaran berpotensial menyebabkan perubahan perilaku (Adam, 2015). 
Sangadji (2013) mengatakan pelanggan yang loyal memiliki karakteristik, 
antara lain: (1) Melakukan pembelian secara teratur; (2) Melakukan 
pembelian disemua lini produk atau jasa; dan (3) Merekomendasikan 
produk lain. Pelanggan yang loyal merupakan asset yang penting bagi 
perusahaan, hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Desain Kuesioner 

 Instrumen yang digunakan untuk survey ini terdiri dari lima bagian, bagian 
pertama terdiri dari lima pernyataan untuk mengukur pelayanan. Indikator kualitas 
produk diambil dari Tjiptono (2014) yaitu: kinerja (performance), kesesuaian dengan 
spesifikasi (Conformance to specification), Fitur (Features), Estetika (Aesthetics), 
Kesan kualitas (Perceived Quality), dan Serviceability. Karena yang diteliti adalah 
makanan, maka daya tahan (durability) tidak diukur pada penelitian ini.  
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Bagian kedua menilai citra, dengan mengambil indicator dari hasil penelitian 
Beerli et al., (2004, yaitu: lingkungan, atraksi, infrastruktur, aksibilitas, harga dan 
nilai. Bagian ketiga terdiri dari delapan indikator untuk  menilai kepuasan konsumen 
dengan menggabungkan atribut kepuasan menurut Tjiptono (2014) mengukur 
kepuasan pelanggan sebagai berikut: Kepuasan pelanggan keseluruhan (Overall 
Costumer Satisfaction); Dimensi Kepuasan Pelanggan; Konfirmasi Harapan 
(Confirmation of Expectations); Niat Beli Ulang (Repurchase Intention); Kesediaan 
untuk merekomendasi (Willingness to Recommend); Ketidakpuasan  Pelanggan 
(Customer Dissatisfaction). Indikator kepercayaan diambil dari Buttle (2009) yaitu 
kebajikan, kejujuran dan kompetensi. Loyalitas pelanggan diukur dengan 
menggunakan indikator dari Sangadji (2013), yaitu pembelian ulang, kebiasaan 
mengkonsumsi merek, rasa suka yang besar pada merek, ketetapan ada merek, 
keyakinan bahwa merek tertentu merek yang terbaik, dan merekomendasikan 
merek kepada orang lain. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert, 
dari 1- Sangat tidak setuju ke 5- Sangat Setuju. Untuk pertanyaan kepuasan angka 1- 
Sangat tidak puas ke 5- Sangat Puas. 

2.2. Waktu dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April-July 2017 di Wisata Kuliner 
Pecenongan, yang berlokasi di Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat. Data 
penelitian dikumpulkan dari konsumen yang menikmati wisata kuliner di 
Pacenongan dengan jumlah kunjungan minimal telah 3 kali sebagai konsumen 
(Niininen, Szivas & Riley, 2004). Teknik sampel yang digunakan untuk pengumpulan 
data adalah teknik sampel convenience. Jumlah kuesioner yang berhasil 
dikumpulkan ada sekitar 450 kuesioner dan yang dianggap layak ada 300 data 
(66.67%). 

2.3. Analisis Data 

Uji validitas dan realibilitas dilakukan dengan uji Pearson Product Moment dan 

Uji Reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach. Analisis Jalur (Path Analysis) 

digunakan untuk menguji model yang diusulkan untuk melihat pengaruh antar 

variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Persyaratan-persyaratan 

dalam Analisis Jalur, seperti: outlier, multivariate normal, linieritas, multikolinieritas 

dilakukan sebelum menetapkan model akhir. Model path analysis digunakan untuk 

menganalis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) 

terhadap variabel terikat (endogen) (Ridwan dan Kuncoro, 2013). Kriteria keputusan 

model mengacu pada (Ghozali, 2013; Tabacnick & Fidell (2013) dan Brown (2006) 

dalam Harrington (2009)). Untuk mempermudah proses pengolahan, digunakan 

bantuan software SPSS 22 dan Amos 22. Dari pernyataan tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi path 

analysis.  

 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Tabel 1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Jumlah 

Pernyataan 
Tidak Valid Valid 

Nilai Alpha Kesimpulan 

Kualitas Produk 10 0 10 0.752  Reliabel  

Citra  10 0 10 0.778  Reliabel  

Kepuasan Pelanggan 6 0 6 0.753  Reliabel  

Kepercayaan 6 0 6 0.799  Reliabel  

Loyalitas Pelanggan 7 0 7 0.712  Reliabel  

Sumber: Angket  

Dengan menggunakan bantuan IBM SPSS 22.0, kuesioner yang penulis ajukan 
telah memenuhi persyaratan dalam uji validitas sehingga dinyatakan valid dan 
kuesioner dapat diteruskan pada tahap berikutnya. Hasil uji reliabilitas tersebut 
menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar 
yaitu diatas 0.60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing 
variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal dan penelitian 
bisa dilanjutkan ke tahap  berikutnya. 

3.2. Profil Responden 

Berdasarkan jumlah kunjungan, responden pada penelitian ini didominasi oleh 
pengunjung dengan jumlah kunjungan 4 sampai 5 kali ke Wisata Kuliner 
Pecenongan dengan persentase sebanyak 50%, terendah dengan jumlah kunjungan 
3 kali (9%), sisanya kunjungan di atas 5 kali . Berdasarkan wilayah asal didominasi 
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oleh warga Jakarta dengan persentase 63%. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah 
responden Laki-laki lebih banyak dari responden Perempuan. Jika ditinjau dari 
kelompok umur, responden lebih bayak didominasi oleh kelompok usia 21 sampai 
26 tahun, dengan total sebanyak 61%, kelompok usia di atas 27 tahun sekitar 2%, 
sisanya adalah mereka yang berusia 15-20 tahun. 

Dari sisi pekerjaan, diperoleh informasi bahwa mayoritas responden yang 
mengisi kuesioner bekerja sebagai Karyawan Swasta 148 responden dengan 
persentase 49,2%. Sedangkan tingkat pendidikan, responden pada penelitian ini 
didominasi oleh pengunjung dengan tingkat pendidikan lulusan D1/D3 (49%), 
disusul mereka dengan tingkat pendidikan SMA/SMK (35%), S1 (16%) dan terakhir 
adalah mereka yang lulusan SD/SMP (0%). 

3.3. Hasil Penelitian 

3.3.1. Pengujian Analisis Jalur 

Tabel 2. Besaran Koefisen Jalur Antar Variabel 

Pengaruh 
antar Variabel 

Pengaruh Kausal Path 

Langsung 
Tidak 

Langsung 
(Melalui Y) 

Total 
Pengaruh 

Kategori 
R 

Tabel 
Kesimpulan 

X1 → Y1 ,056 ,016 ,072 Lemah ,113 Tidak Nyata 
X1 → Z ,118 ,047 ,165 Sedang ,113 Nyata 
X2 → Y1 ,164  ,164 Sedang ,113 Nyata 
X2 → Y2 ,178 ,015 ,193 Sedang ,113 Nyata 
X2 → Z ,164 ,133 ,297 Sedang ,113 Nyata 
Y1 → Y2 ,092  ,092 Lemah ,113 Tidak Nyata 
Y1 → Z ,296 ,041 ,337 Sedang ,113 Nyata 
Y2 → Z ,440  ,440 Kuat ,113 Nyata 

Sumber: Olah data AMOS 

Keterangan:  
X1: Kualitas Produk; X2 : Citra; Y1 : Kepuasan;Y2 : Kepercayaan; dan Z: 
Loyalitas Pelanggan 

Pada tahap awal dilakukan uji asumsi model analisis jalur yang 
dihasilkan, ditemukan seluruh asumsi yang disyaratkan telah dipenuhi. 
Asumsi multivariate normal model dipenuhi karena data berada dibawah 
2.58 dan diatas -2.58. Masing-masing variabel bebas memiliki Collinierity 
Statistics lebih dari 0.1 dan Tolerance VIF kurang dari 10, sehingga asumsi 
non multikolinieritas terpenuhi. Uji linieritas antar variabel telah 
memenuhi syarat, dengan mengunakan uji linieritas antara variabel. 
Dengan demikian model analisis jalur yang dihasilkan sudah fit dan dapat 
dipergunakan sebagai acuan untuk memprediksi hubungan antara kualitas 
produk dengan loyalitas destinasi dengan mediasi variabel citra destinasi, 
kepuasan pengunjung dan kepercayaan. Hasil analisis lajur disajikan pada 
Gambar 1. 
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Dengan menggunakan taraf nyata 𝛼 = 5% Hubungan antar variabel 
pada penelitian in disajikan pada Tabel 2. Dari Tabel 2  hubungan langsung 
antar variabel ditemukan ada hubungan positip yang signifikan antara 
kualitas produk dengan loyalitas pelanggan sebesar 0.118, ada hubungan 
positip yang signifikan antara citra dengan kepuasan pelanggan sebesar 
0.164, ada hubungan positip yang signifikan antara citra dengan 
kepercayaan sebesar 0.178,  ada hubungan yang positip yang signifikan 
antara citra dengan loyalitas sebesar 0.164, ada hubungan positip yang 
signifikan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas sebesar 0.296,  ada 
hubungan positip yang signifikan antara kepercayaan dengan loyalitas  
sebesar 0.440 

Jika ditinjau dari hubungan tidak langsung antar variabel ditemukan 
hubungan antara kualitas produk dengan loyalitas dimediasi oleh kepuasan 
pelanggan adalah positif dan signifikan sebesar 0.165. Ada hubungan tidak 
langsung yang positip dan signifikan antara citra dengan kepercayaan 
dimediasi oleh kepuasan pelanggan sebesar 0.193. Ada hubungan tidak 
langsung positip yang signifikan antara citra dengan loyalitas dimediasi oleh 
kepercayaan sebesar 0.297. Ada hubungan positip yang signifikan antara 
kepuasan pelanggan dengan loyalitas dimediasi oleh kepercayaan sebesar 
0.337.  

3.3.2. Diskusi dan Implikasi 

Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas 
produk tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepuasan pelanggan. 
Hal ini dimungkinkan terjadi karena para pelanggan menganggap bahwa 
kualitas bukan menjadi faktor penentu utama yang mendorong mereka 
menikmati makanan wisata kuliner pacenongan Jakarta. Hasil yang sama 
pernah dilakukan M Rimawan, Mustofa, Mulyanto (2017) dan Aria dan 
Ansori (2013) yang menemukan bahwa kualitas produk tidak 
mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kualitas produk tidak mempengaruhi 
citra wisata kuliner menurut pelanggan. Hal ini memberi gambaran bahwa 
citra kawasan Pacenongan sebagai wisata kuliner tidak ditentukan oleh 
kualitas produk yang ditawarkan oleh para pengelola restoran-restoran. 
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chinomona, 
Okoumba dan Pooe (2013). 

Kualitas produk memiliki hubungan langsung terhadap loyalitas 
pelanggan. Selanjutnya, terdapat pengaruh tidak langsung kualitas produk 
terhadap loyalitas, dimediasi oleh kepuasan. Sehingga dapat disimpulkan 
pengaruh langsung kualitas produk terhadap loyalitas lebih besar 
dibandingkan pengaruh tidak langsung yang dimediasi kepuasan. Dengan 
kata lain pengaruh langsung kualitas produk lebih kuat dibandingkan 
pengaruh tidak langsungnya. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh kualitas 
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produk terhadap loyalitas pelanggan berada pada taraf nyata dengan 
pengaruh yang sedang. Nilai tersebut menunjukan besaran pengaruh 
dalam taraf sedang dan nyata. Dengan kata lain hasil analisis ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas produk akan berdampak 
pada semakin tinggi loyalitas pelanggan. Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan Irawan dan Japarianto (2013) dan Kusuma, Suyadi dan 
Abdillah (2014) menemukan bahwa Kualitas produk berpengaruh terhadap 
Loyalitas Pelanggan baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Citra memiliki pengaruh langsung ke kepuasan, nilai ini berada dalam 
taraf nyata dan pengaruh sedang. Hal ini sejalan dengan penelitian Sudarti 
dan Atika (2013) menemukan bahwa citra berpengaruh secara langsung 
terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan pada penelitian yang dilakukan 
pada Restoran Lombok Ijo Semarang. Lee et al. (2016) menemukan bahwa 
citra mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra mempengaruhi loyalitas 
pelanggan baik secara langsung maupun tidak langsung di taman wisata 
pabrik makanan di Taiwan. Hau & Omar (2014) mengatakan bahwa ada 
pengaruh citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan di destinasi wisata 
Rantau Abang Beach. Citra memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung 
ke kepercayaan, nilai ini berada dalam taraf nyata dan pengaruh sedang. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Bavarsad & Feli (2015) mengatakan citra 
destinasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan, kepercayaan secara 
positip mempengaruhi loyalitas destinasi. 

Citra juga memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 
loyalitas pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan 
pelanggan yang semakin tinggi akan membawa pelanggan semakin tinggi 
akan loyalitasnya terhadap suatu produk. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Lee et al. (2016) menemukan bahwa citra mempengaruhi kepuasan 
pelanggan dan citra mempengaruhi loyalitas pelanggan baik secara 
langsung maupun tidak langsung di taman wisata pabrik makanan di 
Taiwan. Chi & Qu (2008) menunjukan ada pengaruh langsung citra 
destinasi terhadap atribut kepuasan wisatawan dan kepuasan wisatawan 
secara keseluruhan, citra destinasi memiliki pengaruh tidak langsung 
terhadap loyalitas destinasi di negara bagian Arkansas-Eureka Springs. 
Teviana et al. (2017) menyatakan citra destinasi berpengaruh positip 
terhadap kepuasan pelanggan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap 
loyalitas pelanggan di Sumatera utara. Tjahjaningsih (2013) menemukan 
bahwa citra mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan Supermarket 
Carrefour Di Semarang. 

Pengaruh kepuasan pelanggan secara langsung terhadap loyalitas 
pelanggan, nilai ini menunjukan bahwa pengaruh kepuasan pelanggan 
terhadap loyalitas pelanggan berada dalam taraf nyata dan pengaruh 
sedang, sehingga disimpulkan semakin tinggi kepuasan pelanggan akan 
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berdampak pada semakin tinggi loyalitas pelanggan. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Peng et al. (2011) meneliti terkait dengan kualitas layanan dan 
loyalitas wisatawan menemukan kesimpulan bahwa kepuasan wisatawan 
mempengaruhi kepercayaan dan sikap loyalitas wisatawan. Lee et al. 
(2016);  Su, Shu & Swanson (2013); Tjahjaningsih (2013); Sudarti dan Atika 
(2013) dan Soegoto (2013) menemukan kesimpulan bahwa kepuasan 
pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan.  

Kepercayaan memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas 
pelanggan. Nilai ini memperlihatkan bahwa pengaruh langsung 
kepercayaan terhadap loyalitas berada dalam taraf nyata dan kuat. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan yang semakin tinggi akan 
membawa pelanggan tersebut semakin tinggi akan loyalitasnya terhadap 
suatu produk. Osman & Santosa (2013) juga menemukan bahwa 
kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dengan 
menggunakan peserta wisata kesehatan sebagai konsumen,  Mechida et al. 
(2009); Peng, Xiong & Yang (2013) dan Su, Shu & Swanson (2013)  
menemukan bahwa kepercayaan mempengaruhi sikap loyalitas wisatawan. 

Citra, kepuasan pelanggan dan kepercayaan merupakan variabel yang 
memediasi sebagian dengan loyalitas pelanggan. Tetapi variabel 
kepercayaan tidak memediasi variabel kualitas produk terhadap loyalitas 
pelanggan. Selain itu besaran pengaruh langsung kepuasan pelanggan 
terhadap loyalitas pelanggan memiliki pengaruh yang lebih kuat 
dibandingkan dimediasi melalui citra dan kepercayaan. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian ini, peniliti dapat menarik beberapa kesimpulan, 
yaitu:  

1. Kualitas produk tidak berpengaruh terhadap citra dan kepuasan 
pelanggan. 

2. Kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan baik secara 
langsung maupun tidak langsung di kawasan wisata kuliner Pacenongan 
Jakarta. 

3. Citra berpengaruh terhadap kepuasan, kepercayaan dan loyalitas 
pelanggan baik secara langsung maupun tidak langsung di kawasan 
Wisata Kuliner Pecenongan.  

4. Kepuasan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan. Kepuasan 
berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan baik secara langsung maupun 
tidak langsung di kawasan Wisata Kuliner Pecenongan.   

5. Kepercayaan berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan di 
kawasan Wisata Kuliner Pecenongan. 
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4.2. Saran 

Kawasan Wisata Kuliner Pecenongan perlu mempertimbangkan beberapa 
keinginan pelanggan yang dirasa belum terpenuhi. Untuk penelitian lanjutan perlu 
dilakukan penelitian dengan menambah variabel yang berpengaruh di luar kualitas 
produk, citra, kepuasan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan, antara lain 
kualitas produk, promosi, harga dan variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian 
ini. 
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ABSTRAK 

 This study aims to obtain the components of agro tourism development in the 
area of tea gardens Kayu Aro Kerinci as a tourist destination. This is a strategic plan that 
can be envolved for the development of tourism and improve the welfare of the 
community. This research uses descriptive qualitative research method with reference to 
the concept of agro tourism. Population in this research is in the form of social situation 
with the participant that is in it that is Government and stakeholder of tourism, tourist 
and society. Intruments in this study are observation, and interviews using model coding, 
interpretation and congruence. The results of this study indicate that the development of 
agro-tourism can bring positive and negative impacts. Positive impacts can be seen in the 
improvement of the economy of the community around the tourist area and also 
contributes to the acquisition of the original revenue area. While negative impacts are: air 
pollution, water pollution, Historical sites, and land use issues. 

Kata Kunci: Tourism, Agrotourism, Government, Stakeholder, Community 

 

1. PENDAHULUAN 

Agro wisata di defenisikan sebagai perpaduan antara pariwisata dan pertanian 
dimana pengunjung dapat mengunjungi kebun, peternakan atau kilang anggur untuk 
membeli produk, menikmati pertunjukan, mengambil bagian aktivitas, makan suatu 
makanan atau melewatkan malam bersama di suatu areal perkebunan atau taman. 
“Agricultural tourism, or agri-tourism, is one alternative for improving the incomes and 
potential economic viability of small farms and rural communities” (www.sfc.ucdavis.edu). 

Defenisi agrowisata menurut Ramiro Lobo, Farm advisor UC cooperative Extention 
san Diego Country (2007) adalah “Agricultural Tourism: Refers to the act of visiting a 
working farm or any agricultural, horticultural or agribusiness operation for the purpose 
of enjoyment, education, or active involvement in the activities of the farm or operation” 
yaitu kegiatan wisata yang melakukan perkunjungan kepada petani yang sedang bekerja 

http://www.sfc.ucdavis.edu/
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di lahan pertanian artinya wisatawan mungkin akan melihat-lihat proses pembibitan, 
penanaman, pemanenan, bahkan kegiatan pengolahan produk pertanian menjadi produk 
olahan dalam konteks kegiatan agribisnis. 

Potensi Pengembangan agrowisata di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, 
menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor (Afandi 2005). Tujuan 
pengembangan tersebut harus dengan rehabilitasi dan laksanakan secara terpadu, 
merata di sesuaikan dengan kondisi tanah, air, iklim dengan tetap memelihara kelestarian 
sumber daya alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan pola kehidupan 
masyarakat setempat. 

Menurut perspektif pariwisata, objek agrowisata tidak hanya terbatas kepada objek 
dengan skala hamparan yang luas seperti yang dimiliki oleh areal perkebunan, tetapi juga 
skala kecil yang karena keunikannya dapat menjadi objek wisata yang menarik. Salah satu 
contohnya, cara-cara bertanam tebu, acara panen tebu, pembuatan gula pasir tebu, serta 
cara penciptaan varietas baru tebu merupakan salah satu contoh objek yang kaya dengan 
muatan pendidikan. 

Potensi Agrowisata sangat tinggi ini akan tetapi belum sepenuhnya dikembangkan 
dan dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, perlu dirumuskan langkah-langkah kebijakan 
yang konkrit dan operasional guna tercapainya kemantapan pengelolaan Objek 
Agrowisata di era globalisasi dan otonomi daerah. Sesuai dengan keunikan kekayaan 
spesifik lokasi yang dimiliki, setiap daerah dan setiap objek wisata dapat menentukan 
sasaran dan bidang garapan pasar yang dapat dituju.  

Potensi pengembangan kawasan agrowisata berpegang pada prinsip sebagai 
berikut: a) Menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam dan 
kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata, b) Memberikan pembelajaran 
kepada wisatawan mengenai pentingnya suatu pelestarian, c) Menekankan pentingnya 
bisnis yang bertanggung jawab yang bekerjasama dengan unsur pemerintah dan 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan manfaat pada 
usaha pelestarian,  d) Mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan 
pelestarian, menejemen sumberdaya alam dan kawasan yang dilindungi, e) Memberi 
penekanan pada kebutuhan zona pariwisata regional dan penataan serta pengelolaan 
tanam-tanaman untuk tujuan wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan 
wisata tersebut, f) Memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasiskan 
lingkungan dan sosial, dan program-program jangka panjang, untuk mengevaluasi dan 
menekan serendah-rendahnya dampak pariwisata terhadap lingkungan, g) Mendorong 
usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk negara, pebisnis, dan masyarakat lokal, 
terutama penduduk yang tinggal di wilayah sekitar kawasan yang dilindungi, h) Berusaha 
untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata tidak melampui batas-batas sosial 
dan lingkungan yang dapat diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah 
bekerjasama dengan penduduk local, i) Mempercayakan pemanfaatan sumber energi, 
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melindungi tumbuh-tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya dengan 
lingkungan alam dan budaya. 

Dalam pengembangan Agrowisata dibutuhkan kerjasama sinergis diantara pelaku 
yang teribat dalam pengelolaan agrowisata, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. 
Berikut ini gambar kawasan agro wisata Kebun Teh Kayu Aro Kabupaten Kerinci Jambi: 

Gambar 1.  Kebun Teh Kayu Aro Kerinci Jambi 

Menurut Brahmantyo, dkk (2001) potensi pengembangan agrowisata adalah 
potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi objek wisata. Potensi tersebut berupa 
lahan pertanian sebagai objek agrowisata, kolam air deras, area pancing (perikanan 
darat), peternakan lebah, peternakan kuda, wisata perhutanan dan perkebunan, serta 
wisata industri pengolahan hasil tanaman teh dan kopi. 

Tujuan Pengembangan pariwisata di indonesia termasuk kawasan agrowisata 
terlihat jelas dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1969 khusunya 
bab II pasal 3 yang menyebutkan pengembangan pariwisata di indonesia bersifat industri 
pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan pembangunan untuk 
kesejahteraan masyarakat, negara dan perluasan kesempatan kerja ( Yoeti 1996:151). 

Kebun teh di kawasan Kayu Aro terletak di Pegunungan Kerinci Kabupaten Sungai 
Penuh Jambi. Memiliki potensi panorama alam yang indah untuk di kembangkan menjadi 
kawasan agrowisata. Kebun teh tersebut termasuk salah satu kebun teh terluas di dunia 
dan sejarahnya pun sangat kuat yaitu sebagai kebun teh tertua di Indonesia yang 
berbatasan langsung dengan propinsi sumatera barat. Memiliki lahan seluas 3200 hektar 
dan berada 1600 meter diatas permukaan laut yang dahulunya telah ada sejak zaman 
belanda. Secara langsung di kelola oleh PT Perkebunan Nusantara VI atau PTPN VI melalui 
PP No. 19 tahun 1959, berikut ini gambar kawasan agro wisata di kawasan Kebun Teh 
Kayu Aro Kerinci: 

 

 

 

Gambar 2. Kebun Teh Kayu Aro 

Pengembangan kawasan agrowisata kebun teh kayu aro mengacu terhadap visi misi 
pembangunan kepariwisataan nasional yaitu terwujudnya pariwisata indonesia sebagai 
negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu 
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mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 
tahun 2010-2025 dan disinergikan dengan visi dan misi pemerintah kabupaten sungai 
penuh propinsi jambi  2016-2019 yaitu “Terwujudnya kerinci yang lebih baik” melalui 
misi “Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat berbasis pertanian, industri 
mikro kecil dan menengah serta pariwisata”.  

Dengan arah kebijakan terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata daerah 
serta meningkatnya pemahaman terhadap pariwisata dan budaya lokal meliputi: 

a. Prinsip pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas 
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang 

terintegrasi antar kawasan 
c. Meningkatkan kualitas ekosistem yang berbasis sumber daya local 
d. Mengembangkan pariwisata khususnya agrowisata 

Penelitian terdahulu menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga 
dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari 
penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 
dengan penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 
memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini penelitian terdahulu 
berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis: 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

Ryan Permadi, 2014 Analisis Pengembangan 
Agrowisata di Kawasan 
Perkebunan Teh 
Perkebunan Teh PT 
Perkebunan Nusantara 
VI (Persero) Kecamatan 
Kayu aro Kabupaten 
Kerinci. 

Menunjukkan bahwa 
Kecamatan Kayu Aro 
memiliki sumberdaya 
wisata yang sangat 
potensial untuk 
dikembangkan ke arah 
wisata agro.  

Mengidentifikasi 
potensi yang ada di 
objek penelitian yang 
berpedoman terhadap 
Konsep Agrowisata. 

Sri Nova Deltu, 2011 Analisis Pengendalian 
Biaya Pengolahan Teh 
Hitam pada PTPN VI 
Kebun Teh Kayu Aro 
Kabupaten Kerinci.  

Menunjukan bahwa 
faktor-faktor yang 
paling terkait dengan 
penyimpangan biaya 
pengolahan dalam 
konteks biaya bahan 
baku terkait biaya 
tenaga kerja dan biaya 
overhead pabrik jumlah 
kuantitas bahan baku 
dengan korelasi sebesar 
52,8%.  

Mengindetifikasi objek 
yang ada di objek 
penelitian serta 
metode yang 
digunakan. 

Occy Bonanza, 2008 Perencanaan Lanskap 
Kebun Teh Kayu Aro 
Kerinci Sebagai Kawasan 
Agro Wisata. 

Menunjukan bahwa 
perencanaan lanskap 
direncanakan dalam 
konsep wisata, ruang, 

Mengidentifikasi objek 
penelitian dan peranan 
pemerintah, pelaku 
usaha pariwisata, dan 
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sirkulasi, vegetasi, 
konservasi, fasilitas 
penunjang dan 
pengelolaan 
pengunjung. 

wisatawan di dalam 
pengembangan 
agrowisata. 

(Sumber: Hasil Penelitian 2016) 

2. METODE PENELITIAN 

Hal yang di kaji penulis dalam penelitian ini adalah mengenai potensi 
pengembangan agrowisata di kawasan Kebun Teh Kayu Aro dengan kerangka berpikir 
yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 
berbagai faktor yang telah di identifikasi masalah yang penting. Berikut ini kerangka 
berpikir penulis: 

 

Gambar 1.3. Kerangka berpikir penulis dalam melakukan penelitian yang meliputi: 
(1) Konsep Agrowisata, (2) Pemerintah , (3) Pelaku Pariwisata, 

(4) Masyarakat ,(5) Wisatawan ( Hasil Pengamatan 2016) 

Penelitian ini di lakukan berdasarkan observasi langsung oleh peneliti langsung di 
lokasi objek penelitian. Sedangkan, untuk data sekunder, peneliti juga mendapatkan 
bantuan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berkutat di masalah pariwisata 
yaitu Dinas Pariwisata. 

Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi adalah berbagai macam cara dan 
metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam rangka 
pengumpulan data sekunder maka peneliti menggunakan wawancara. Sedangkan dalam 
rangka pengumpulan data primer, peneliti melakukan observasi langsung dan juga 
melakukan studi dokumentasi selama beberapa hari di lapangan. Dalam proses ini, 
peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap warga sekitar kawasan 

POTENSI PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KAWASAN 

KEBUN TEH KAYU ARO 

Pemerintah Pelaku Pariwisata Masyarakat Wisatawan 

KONSEP AGROWISATA 

Hasil Analisis 

Kesimpulan dan 

Rekomendasi 
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wisata. Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul. Dalam proses pengolahan 
data ini dilakukan proses pemilahan dan pengelompokan terhadap data yang diperoleh 
langsung di lapangan serta data sekunder. Hasil dari pengklasisfikasian tersebut kemudian 
dibuatkan ke dalam narasi data yang untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan. 
Kesimpulan ini diharapkan akan mewakili perspektif masyarakat, organisasi kelembagaan, 
wisatawan, dan keseluruhan stakeholder yang terpaut di kawasan tersebut. 

3. HASIL PENELITIAN 

Dalam mengkaji Potensi Pengembangan agro wisata perlu dibedakan antara 
elemen fisik dan non fisik. Elemen fisik yang ada dapat dikuantifikasi seperti aksesbilitas, 
amenitas dan atraksi wisata. Adapun elemen non fisik meliputi elemen yang tidak dapat 
dihitung pada umumnya berkaitan dengan sosial budaya masyarakat setempat yaitu cara 
hidup dan tata nilai dan perilaku. Berdasarkan hasil pengidentifikasian dan olah data yang 
dilakukan pada saat peneliti berada di lapangan, terdapat beberapa analisis Potensi 
pengembangan agrowisata di kawasan Kebun Teh Kayu Aro. Adapun Faktor yang 
dianalisis adalah empat buah faktor yaitu (1) konsep agrowisata, (2) pemerintah, (3) 
pelaku pariwisata, dan (4) wisatawan. Faktor-faktor tersebut bisa dikatakan sebagai 
wujud abstrak dari nilai usaha dalam rangka: (1) meningkatkan daya saing dan nilai 
tambah bagi produk wisata daerah (kawasan destinasi wisata); (2) dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat; serta (3) mengoptimalkan pengelolaan 
potensi sumber daya pariwisata. Ketiga hal ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
menjadikan kawasan tersebut sebagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Kerinci Propinsi 
Jambi. Berikut ini adalah tabel hasil analisis pengembangan tersebut: 

Tabel 2. Aspek Penilaian di Kawasan Kebun Teh Kayu Aro 

ASPEK PENILAIAN 
KETERSEDIAAN KELENGKAPAN KONDISI FISIK 

ADA TIDAK MEMADAI TIDAK BAIK TIDAK 

Konsep 
Pengembangan 
Agrowisata 

Pemerintah V  V  V  

Pelaku 
Pariwisata 

V  V  V  

Masyarakat V  V  V  

Wisatawan V   V V  

Aksesbilitas 
Amenitas 
Atraksi 

V 
V 

 
 

V 

 V 
V 
V 

V 
V 
 

 

V 

Dukungan Infrastruktur 
sekitar kawasan 

V   V V  

(Sumber : Hasil Pengamatan 2016) 
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Hasil Analisis tersebut juga menemukan bahwa faktor-faktor yang ada sebenarnya 
dapat ditingkatkan melalui peranan sumber daya manusia, perencanaan lanskap dalam 
konsep wisata, ruang, sirkulasi, vegetasi, konservasi dan fasilitas penunjang serta 
pengelolaan terhadap wisatawan regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan 
efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pengembangan sebagai daerah tujuan 
wisata yang menekankan serendah-rendahnya dampak negative terhadap alam dan 
kebudayaan,memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya 
pelestarian yang bertanggung jawab dengan unsur pemerintah serta masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan lokal yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi 
dan memberikan penekanan pada kebutuhan zone pariwisata regional untuk penataan 
serta pengelolaan kawasan tersebut yang memberikan penekanan pada kegunaan studi 
berbasiskan lingkungan dan sosial pada program jangka panjang untuk mengevaluasi dan 
menekankan dampak pariwisata terhadap lingkungan yang dapat di manfaatkan sebagai 
atraksi wisata berupa agrowisata di kawasan tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu 
bagian dari strategi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah di kawasan tersebut untuk 
mewujudkan visi misi di dalam pengembangan pariwisata khususnya agrowisata. 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil temuan dan analisis secara keseluruhan dapat disimpulkan dua hal yaitu 
bahwa peran serta pemerintah di dalam konsep pengembangan agrowisata telah 
memiliki ketersediaan, kelengkapan dan kondisi fisik secara umum di tunjang oleh para 
pelaku pariwisata, masyarakat di sekitar kawasan dan wisatawan yang memadai dan baik.  
Kesimpulan yang kedua terkait dengan aksesbilitas, amenitas, atraksi serta dukungan 
infrastruktur kawasan belum memiliki kelengkapan fisik yang menunjang terhadap 
pengembangan sebagai kawasan agrowisata yang mana semestinya Sebagai kawasan 
destinasi pariwisata di harapkan kedepannya dapat menunjang aktifitas dan kegiatan 
wisatawan di kawasan tersebut. Dengan demikian ke depannya akan datang keuntungan 
baik secara finansial maupun melalui hal lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara langsung dan memberikan kontribusi PAD bagi pemerintah setempat. 

Sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi 
lebih baik Ke depannya dapat ditingkatkan  melalui beberapa aktivitas yaitu (1) 
peningkatan koordinasi antar lembaga kepariwisataan daerah (2) koordinasi antar para 
pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan wisatawan (3) Merencanakan konsep 
Pengembangan agrowisata dengan melibatkan lintas sektoral Terkait dengan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia yang dapat di wujudkan melalui kegiatan pelatihan bagi 
kelompok sadar wisata maupun masyarakat secara langsung .Pelatihan bisa berbentuk 
pelatihan pemandu (guide) bagi para remaja dan pemuda yang ada. Selain memberikan 
mereka pendapatan hal ini juga bisa membantu peningkatan kualitas destinasi. Selain itu 
sumber daya lainnya juga perlu diperbaiki seperti peningkatan amenities bagi wisatawan. 
Keberadaan rumah makan, perbaikan sarana berupa penanda (signage) dan juga 
pembuatan saran informasi lainnya bisa juga meningkatkan kualitas dari kawasan 
destinasi wisata.Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara lembaga kepariwisataan 
yang ada di kawasan ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan berbagai aktivitas seperti 
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melalui pembentukan focus group discussion, mendukung peran serta asosiasi pariwisata 
seperti Assosiasi Travel Agent, Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia, Badan Promosi 
Pariwisata dan Himpunan Pramuwisata Indonesia untuk pengembangan kawasan 
tersebut. Dengan adanya koordinasi antar lembaga yang baik bisa saja kedepannya 
dibuatkan satu paket perjalanan yang saling mendukung. Selain itu, dukungan tersebut 
bisa saja didorong dalam bentuk promosi kawasan bersama dengan destinasi lainnya di 
lingkungan Provinsi jambi.  

Sinergisitas tersebut apabila dilakukan ke depannya akan menjadi penting dalam 
rangka membantu antara stakeholder untuk meningkatkan peranan di kawasan tersebut. 
Selain itu konsep pengembangan tersebut dapat didorong melalui intensifikasi dan 
penekanan atas keterlibatan serta peran dari berbagai institusi yang ada di dalam 
lingkungan destinasi seperti sekolah atau perguruan tinggi yang bercirikan 
kepariwisataan, perusahaan swasta dalam bentuk corporate social responsibility secara 
langsung bagi masyarakat dan juga melalui penyerapan atau pelatihan tenaga kerja 
putera daerah yang memiliki keahlian atau minat untuk bekerja di bidang pariwisata. Dua, 
hal-hal ini akan menjadi peningkatan yang lebih berkualitas dalam pembangunan wisata  
di Kayu Aro Propinsi Jambi. 
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ABSTRAK 

Customer loyalty to a brand or company is an indicator of company’s ability to build 
long term relationship with their customers. To increase customer’s loyalty there are 
many kind of ways and strategies can be chosen,  such as to create and improve 
customer satisfaction, create and improve customer trust, and create switching barrier 
using switching cost of companies products or services. This research aimed to 
determined effects of satisfaction, customer trust and switching cost on customer 
loyalty of simPATI’s customer. The respondents of this reserch are simPATI’s customer 
from STIE Pariwisata Internasional students is about 300 respondents. This reserch 
using nonprobability sampling technic, with path analysis method and helped by using  
IBM AMOS version 22 software. The results of this research indicates that satisfaction 
and customer trust directly positive and significant effect on switching cost and 
cutomer loyalty. Another results is indicate that switching cost directly positive and 
significant effect on cutomer loyalty. And switching cost indicates mediation of causal 
effects of satisfaction and cutomer trust on cutomer loyalty.  

Kata Kunci:  Satisfaction, Trust, Switching cost, and Loyalty  

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, mendorong kemajuan 
ekonomi dan persaingan di semua bidang termasuk telekomunikasi. Teknologi 
komunikasi yang semakin tinggi, maka membutuhkan jasa penyedia layanan 
telekomunikasi yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 
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pelanggan. Kemajuan tersebut juga mengembangkan fungsi handphone yang 
awalnya hanya untuk menelepon dan sms (short message service), kini 
berkembang menjadi gaya hidup, dimana didalamnya terdapat kebutuhan 
tambahan seperti media sosial online, instant messaging, dan kebutuhan 
menjelajahi internet.  

Dengan perkembangan gaya hidup tersebut, menimbulkan persaingan 
antar para penyedia jasa layanan telekomunikasi. Mereka saling berlomba-lomba 
menawarkan paket untuk kebutuhan para pengguna handphone, dari mulai 
paket data media sosial, paket data internet, dan paket lengkap (internet ,media 
sosial, telepon dan sms) dengan masa berlaku untuk waktu tertentu dan harga 
yang bervariasi.  

Agar dapat bertahan dan eksis dalam persaingan industri para penyedia 
jasa telekomunikasi yang semakin ketat maka perusahaan harus mampu 
menjalin hubungan dengan para konsumennya. Hubungan yang baik antara 
produsen dan konsumen dalam jangka panjang akan menciptakan loyalitas 
konsumen pada produk ataupun jasa tertentu. Oliver dalam Kotler, Keller (2009) 
mendefinisikan loyalitas (loyalty) sebagai komitmen yang dipegang secara 
mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk barang atau jasa 
yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran 
berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Dalam jurnal hasil penelitian Dewi 
(2014) memberikan informasi bahwa loyalitas konsumen dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu kepuasan, kepercayaan dan biaya berpindah (switching 
cost). 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral pada konsep pemasaran 
modern dewasa ini, baik dari segi teori maupun segi aplikasinya, serta 
merupakan salah satu tujuan yang esensial bagi para pelaku usaha. Menurut 
Kotler (2004) kepuasan berarti perasaan senang atau kecewa seseorang yang 
berasal dari perbandingan kinerja produk secara nyata dengan harapan 
pelanggan terhadap produk tersebut. Sirdershmukh et al., (2002) 
mengemukakan dalam penelitiannya bahwa selain kepuasan, kepercayaan 
konsumen juga memberikan kontribusi terhadap loyalitas konsumen suatu 
produk. Kepercayaan dapat ditimbulkan apakah produk yang konsumen beli 
sesuai atau tidak sesuai dengan harapannya. Kepercayaan pelanggan 
didefinisikan sebagai semua pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggan, dan 
semua kesimpulan yang dibuat oleh pelanggan tentang objek, atribut, dan 
manfaatnya. Objek yang dimaksud dapat berupa produk barang atau jasa, 
perusahaan, orang atau segala sesuatu yang padanya seseorang memiliki 
kepercayaan dan sikap (Mowen dan Minor dalam Sangadji, 2013).  

Burnham et al. dalam Tjiptono (2014) mendefinisikan switching cost 
sebagai one-time cost yang dipersepsikan atau diasosiasikan pelanggan dengan 
proses beralih dari penyedia jasa/barang yang satu ke penyedia jasa/barang yang 
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lainnya. Dengan adanya biaya tersebut akan mempengaruhi loyalitas pelanggan 
terhadap suatu produk.  

Dalam kemajuan tekhnologi komunikasi sekarang ini, Indonesia merupakan 
salah satu Negara dengan jumlah pengguna handphone terbanyak di dunia. 
Berdasarkan data DitJen Postel pada tahun 2014, jumlah handphone aktif di 
Indonesia mencapai angka 270 juta, jumlah ini melebihi jumlah penduduk 
Indonesia yang hanya 253 juta. Sehingga tidak heran apabila Indonesia menjadi 
ladang bisnis seluler yang sangat menggiurkan. Telkomsel, XL Axiata dan Indosat 
merupakan operator seluler GSM terbesar di Indonesia.  

Tabel 1 Top Brand Index kategori simcard provider telekomunikasi 2012-2015  

No. Merek 
Top Brand Index (%) 

2012 2013 2014 2015 

1 simPATI 10,6 % 21,2 % 26,3 % 29,1 % 

2 IM3 24,4 % 21,5 % 15,6 % 10,0 % 

3 XL Prabayar 14,3 % 17,9% 19,0 % 19,5 % 

4 Axis 24,1 % 10,5 % 10,6 % 7,0 % 

5 Three (3) 9,6 % 12,8 % 11,2 % 18,8 % 

6 Kartu AS 3,8 % 5,9 % 7,2 %  

7 Mentari 2,4% 4,1 % 4,7 %  

8 Smartfren  2,2 % 2,4 % 4,0 % 

Sumbe: www.topbrand-award.com 

 Atas kinerjanya yang baik, simPATI berhasil menduduki peringkat nomor 
satu pada tahun 2014 dan 2015 pada ajang bergengsi Top Brand Award yang 
diadakan oleh Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group. Konsep tentang 
Top Brand Award berdasarkan atas tiga parameter yaitu: merek yang paling 
diingat (top of mind), merek yang terakhir dibeli  mendatang (future 
intention/commitment share).   

Seperti apa yang telah dipaparkan di atas, dalam 4 tahun terakhir provider 
simPATI mengalami peningkatan yang signifikan dalam Top Brand Index, dan 
menduduki posisi pertama di dua tahun terakhir. Pesaingnya XL prabayar juga 
mengalami peningkatan tetapi masih di bawah simPATI, sedangkan pesaing 
lainnya yaitu IM3 berbanding terbalik dengan simPATI. IM3 mengalami 
penurunan top brand index selama empat tahun bertahun berturut-turut.  

Selain dilihat dari 2 (dua) hasil survey diatas, laporan kinerja tahunan 
Telkom Indonesia tahun 2014 seperti pada Tabel 1.3 dibawah ini juga 
menunjukan bahwa produk seluler Telkomsel memiliki 140,5 juta pengguna yang 
menunjukan peningkatan dari laporan pada Q3 yang telah diinformasikan 
sebelumnya. Pengguna terbanyak adalah pada produk Telkomsel Pra Bayar 
(simPATI dan Kartu AS) dengan peningkatan jumlah pengguna dari tahun ke 
tahun.  
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Tabel 2 Data Pelanggan Telkomsel di bidang seluler (dalam jutaan) 

No. Pelanggan Seluler 
Tahun 

2012 2013 2014 

1 Pasca Bayar (KartuHalo) 2,149 2,489 2,851 

2 Pra Bayar (simPATI, Kartu AS) 122,997 129,023 137,734 

Total Pelanggan Seluler 125,146 131,512 140,585 
Sumber: Laporan tahunan Telkom Indonesia tahun 2014 per-31 desember 2014.  

Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 
simPATI dengan Switching Cost Sebagai Variabel Mediasi (Study Kasus di STIE 
Pariwisata Internasional).”  

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Pemasaran  

Pemasaran telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 
kehidupan kita sehari-hari. Beraneka ragam produk dan jasa berada di 
sekeliling kita dari mulai kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, ruang 
kerja, dapur hingga halaman rumah terdapat begitu banyak merek 
produk yang bertebaran. Disadari atau tidak, semua itu berkat aktivitas 
pemasaran.  

Pemasaran berkaitan erat dengan upaya menciptakan dan 
memberikan nilai kepada pelanggan. Pemasaran adalah proses sosial 
dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang 
mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran 
produk dan nilai satu sama lain (Kotler, 2004). Nilai universal yang 
diharapkan konsumen akhir dalam pembelian suatu produk adalah nilai 
kinerja (kualitas hasil fisik dari menggunakan barang atau jasa tertentu). 
Nilai universal ini menyangkut nilai yang memuaskan kebutuhan 
pelanggan akan suatu produk (Tjiptono, 2014). 

1.2.2. Kepuasan 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan 
praktik pemasaran serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi 
aktivitas bisnis (Tjiptono, 2014). Kata kepuasan berasal dari bahasa Latin 
yaitu satisfacio, dimana satis yang berarti cukup baik atau memadai, dan 
facio yang berarti membuat atau melakukan. Sehingga secara 
sederahana kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan 
sesuatu atau membuat sesuatu yang memadai (Tjiptono, 2014).  

 Menurut (Kotler, 2004) kepuasan berarti perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan kinerja produk secara 
nyata dengan harapan pelanggan terhadap produk tersebut. Selain itu 
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kepuasan adalah seseorang yang puas atau sebaliknya setelah 
membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari 
kinerja produk barang atau jasa (Kotler dan Keller, 2009).  

Jadi berdasarkan pemaparan para ahli di atas, dapat disimpulkan 
kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal 
dari perbandingan kinerja produk secara nyata dengan harapan 
pelanggan terhadap produk. Dalam mengavaluasi kepuasan pelanggan 
terhadap produk, jasa atau perusahaan tertentu, konsumen umumnya 
mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Menurut Tjiptono dan 
Chandra (2012) dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, maka 
produk yang ditawarkan perusahaan harus berkualitas. Oleh karena itu 
kepuasan konsumen pada suatu produk dapat diukur berdasarkan 
kualitas produk, ke dalam delapan dimensi pokok sebagai berikut: 
kinerja (performance), keragaman produk (features), keandalan 
(reliability), kesesuaian (conformance), daya tahan/ketahanan 
(durability), kemampuan pelayanan (serviceability), estetika (aesthetics), 
kualitas yang dipersepsikan (perceived quality). 

1.2.3. Kepercayaan 

Menurut Peppers danRogers (2004) Kepercayaan adalah 
keyakinan satu pihak pada reliabilitas, kredibilitas, dan integritas pihak 
lain dalam relationship dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan 
kepentingan yang paling baik dan akan menghasilkan hasil positif  bagi 
pihak yang dipercaya. Definisi lain dari kepercayaan adalah pada saat 
seseorang mengharapkan hasil yang positif dari seorang partner yang 
mempunyai integritas dan dapat diharapkan serta meyakinkan (Morgan 
dan Hunt, 1994). Kepercayaan dapat menjadi kekuatan bagi suatu 
produk dengan atribut tertentu sehingga pelanggan dapat tetap 
membeli produk tersebut (Sangadji, 2013).  

Dari teori para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 
adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggan, dan semua 
kesimpulan yang dibuat oleh pelanggan tentang objek (produk barang 
atau jasa), atribut, dan manfaatnya, serta kesediaan pelanggan untuk 
mempercayai atau mengandalkan suatu produk dalam situasi resiko 
dikarenakan adanya ekspektasi bahwa produk yang bersangkutan akan 
memberikan hasil positif, sehingga kepercayaan menjadi salah satu aset 
terbesar perusahaan dan aspek yang krusial dalam pembentukan 
loyalitas karena kepercayaan merupakan investasi jangka panjang dalam 
membina hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan 
perusahaan. Menurut Peppers dan Rogers (2004), komponen-
komponen kepercayaan adalah kredibilitas, reliabilitas, dan intimacy. 
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1.2.4. Switching Cost atau Biaya Peralihan 

Perilaku beralih merek (brand switching behavior) telah menjadi 
salah satu topik riset yang banyak diteliti dalam riset perilaku konsumen 
(Tjiptono, 2014). Switching cost merupakan one-time cost yaitu biaya 
yang hanya satu kali terjadi  (Burnham et al. dalam Tjiptono, 2014). 
Disaat pelanggan beralih dari penyedia produk yang satu ke penyedia 
produk lainnya, pelanggan akan mengeluarkan biaya tersebut, dan biaya 
ini bisa keluar dalam berbagai bentuk (Gupta, 2009). Biaya-biaya 
semacam ini tidak hanya terbatas pada biaya ekonomik saja namun bisa 
meliputi berbagai macam biaya seperti biaya pencarian, biaya transaksi, 
biaya belajar, diskon pelanggan loyal, kebiasaan pelanggan (consumer 
habit), biaya emosional, biaya kognitif, resiko finansial, resiko sosial dan 
resiko psikologis (Fornel dalam Tjiptono, 2014). Pendapat sama 
diungkapkan oleh Klemperer (dalam Gupta, 2009) bahwa pelanggan 
menghadapi switching cost saat pelanggan berinvestasi dan berpindah 
dari penjual yang baru dari penjual yang lama.  

Berdasarkan uraian teori para ahli diatas maka switching cost  
dapat didefinisikan biaya yang timbul yang disebabkan perpindahan dari 
satu layanan provider ke provider lain dan merupakan one-time cost 
yang tidak hanya terbatas pada biaya ekonomik saja namun bisa 
meliputi berbagai macam biaya seperti biaya pencarian, biaya transaksi, 
biaya belajar, diskon pelanggan loyal, kebiasaan pelanggan (consumer 
habit), biaya emosional, biaya kognitif, resiko finansial, resiko sosial dan 
resiko psikologis, yang memiliki dampak signifikan pada perilaku 
pembelian berulang, strategi pemasaran yang harus diterapkan, dan 
struktur industri dan persaingan, maka dari itu semakin tinggi persepsi 
pelanggan mengenai biaya saat berpindah (switching cost) maka akan 
semakin menghalangi pelanggan untuk berpindah kepada produk 
pesaing. 

1.2.5. Loyalitas Pelanggan 

 Loyalitas merupakan konsep multi-dimensional yang kompleks 
(Tjiptono, 2014). Oliver dalam Kotler, Keller (2009) mendefinisikan loyalitas 
(loyalty) sebagai komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli 
atau mendukung kembali produk barang atau jasa yang disukai di masa depan 
meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan 
pelanggan beralih. Pendapat lain menurut Reynolds, et al. dalam Tjiptono 
(2014) merumuskan loyalitas merek sebagai kecenderungan seseorang untuk 
selalu menunjukan sikap yang sama terhadap merek-merek yang sebelumnya 
dibeli. 

Loyalitas pelanggan dicapai dengan memberikan pelayanan 
terbaik dan memastikan bahwa pelanggan benar-benar puas (Barnes, 
2003). Menurut Lavelock et al. (2010) loyalitas merupakan satu kata 
lama yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kesetiaan dan 
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kepatuhan terhadap Negara, gerakan atau individu. Belakangan ini 
loyalitas digunakan dalam konteks bisnis, untuk menggambarkan 
kesediaan pelanggan agar senantiasa menggunakan produk perusahaan 
dalam jangka panjang, apalagi jika menggunakannya secara eksklusif, 
dan merekomendasikannya kepada teman dan rekannya. Loyalitas 
pelanggan melampaui perilaku dan mencakup preferensi, kesukaan dan 
itikad di masa mendatang.   

Dari uraian teori para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
loyalitas adalah konsep multi-dimensional yang kompleks, dimana 
terjadi kecenderungan seseorang untuk selalu menunjukan sikap yang 
sama terhadap merek-merek yang sebelumnya dibeli sehingga 
menimbulkan komitmen pada konsumen yang dipegang secara 
mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk barang 
atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha 
pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih.  

2. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1. Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan terhadap switching cost.  
2. Terdapat pengaruh yang signifikan kepercayaan terhadap switching cost  
3. Terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan terhadap loyalitas pelanggan  
4. Terdapat pengaruh yang signifikan kepercayaan terhadap loyalitas 

pelanggan 
5. Terdapat pengaruh yang signifikan Switching cost terhadap loyalitas 

pelanggan  
6. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepuasan, kepercayaan dan 

switching cost memiliki pengaruh secara bersama- sama terhadap loyalitas 
pelanggan.  

7. Switching cost memediasi hubungan kausal antara kepuasan dan 
kepercayaan dengan loyalitas pelanggan.   

2.2. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif dengan melakukan penelitian survei. Sedangkan metode 
analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path 
analysis). Penelitian ini dilakukan kepada para pelanggan simPATI di kampus 
STEIN Jakarta pada 1 Maret 2016 – 31 Maret 2016.  

3. HASIL PENELITIAN 

Sebelum melakukan penyebaran angket, data harus terlebih dahulu diuji 
validitas dan reliabilitas untuk mengukur pernyataan-pernyataandalam kuesioner yang 
sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan 
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menggunakan bantuan IBM SPSS 20, kuesioner yang penulis ajukan telah memenuhi 
persyaratan dalam uji validitas sehinggan kuesioner dinyatakan valid dan kuesioner 
bisa diteruskan pada tahap berikutnya. Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa semua 
variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0.60 sehingga dapat 
dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner 
yang handal dan penelitian bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah uji 
asumsi path antara lain: normalitas, reliabilitas, multikolinearitas, linearitas. Uji asumsi 
tersebut keseluruhan telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dilakukan 
pengujian analisis path. 

Gambar 1. Besaran Pengaruh dalam Path Diagram 

Dari gambar diatas di dapat bahwa kepuasan dan kepercayaan berpengaruh 
secara simultan terhadap switching cost. semakin besar kepuasan dan kepercayaan 
pelanggan terhadap produk simPATI, makan akan semakin besar biaya perpindahan 
yang akan ditanggung pelanggan apabila pelanggan tersebut berpindah ke produk atau 
operator lain. Biaya-biaya semacam ini tidak hanya terbatas pada biaya ekonomis 
(biaya yang dihitung dengan uang) saja namun bisa meliputi berbagai macam biaya 
seperti biaya pencarian, biaya transaksi, biaya belajar, diskon pelanggan loyal, 
kebiasaan pelanggan (consumer habit), biaya emosional, biaya kognitif, resiko 
finansial, resiko sosial dan resiko psikologis (Fornel dalam Tjiptono, 2014). Hasil ini 
sejalan dengan penelitian Setyaningsih dan Koeshatono (2014) mengenai pengaruh 
kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen dengan switching 
cost sebagai variabel moderasi, dimana hasilnya adalah kepuasan dan kepercayaan 
memiliki pengaruh positif terhadap switching cost. 

Pengaruh kepuasan terhadap switching cost sangat kecil tetapi berbanding 
terbalik bahkan bisa dinyatakan tidak berpengaruh, hal ini menunjukan bahwa saat 
kepuasan pelanggan simPATI meningkat, maka biaya yang harus ditanggung oleh 
pelanggan jika ingin berpindah adalah menurun atau mengecil karena menurut Umar 
(2005) seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan produk atau 
jasa maka akan sangat besar kemungkinan untuk menjadi pelanggan dalam waktu 
yang lama, sehingga tidak memungkinkan pelanggan untuk berpindah dan 
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menanggung biaya berpindah (switching cost) tersebut. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Gunawan (2015) 
mengenai Pengaruh Kepuasan Konsumen dan Kepercayaan terhadap Loyalitas dengan 
Mediasi Switching cost, bahwa kepuasan tidak berpengaruh terhadap switching cost.  

Kepercayaan memiliki pengaruh individual yang signifikan terhadap Switching 
Cost dengan taraf signifikansi 0,001. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Nur dan Koeshatono pada tahun 2014, mengenai pengaruh kepuasan 
dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen dengan switching cost  
sebagai variabel moderasi, bahwa kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap biaya berpindah (switching cost). Hasil analisis ini 
menunjukkan semakin tinggi tingkat kepercayaan pelanggan terhadap produk simPATI 
akan berdampak pada semakin tinggi keyakinan konsumen bahwa ia harus 
menanggung biaya perpindahan yang besar apabila mereka akan berpindah ke 
operator yang lain. Menurut Rai dan Srisvatya (2014) jika semakin tinggi persepsi 
(kepercayaan & pendapat) pelanggan mengenai biaya saat berpindah (switching cost) 
maka akan semakin menghalangi pelanggan untuk berpindah kepada produk pesaing. 

Kepuasan, kepercayaan dan switching cost secara bersama-sama memiliki 
pengaruh yang sedang terhadap loyalitas. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Nisa, 
Farida dan Dewi (2013) mengenai pengaruh kepercayaan merek, switching cost dan 
kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Penelitian tersebut menemukan 
hasil bahwa kepuasan, kepercayaan dan switching cost secara simultan memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. 

Kepuasan memiliki pengaruh individual yang signifikan terhadap loyalitas dengan 
taraf signifikansi 0,05. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi kepuasan 
para pelanggan simPATI di STIE Pariwisata Internasional akan semakin meningkatkan 
loyalitas para pelanggan. Oleh karena itu simPATI harus mempertahankan bahkan ika 
perlu meningkatkan kepuasan para pelanggannya agar mereka semakin loyal pada 
produk simPATI, karena menurut Barnes (2003), loyalitas pelanggan dicapai dengan 
memberikan pelayanan terbaik dan memastikan bahwa pelanggan benar-benar puas.  
Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh H.A. Nisa 
dkk (2013) mengenai pengaruh kepercayaan merek, switching cost, dan kepuasan 
konsumen terhadap loyalitas konsumen  dengan hasil kepuasan konsumen 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Demikian 
hasil ini juga sejalan dengan teori menurut Umar (2005) bahwa seorang pelanggan jika 
merasa puas dengan nilai yang diberikan produk atau jasa maka akan sangat besar 
kemungkinan untuk menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. 

Kepercayaan berpengaruh secara individu terhadap loyalitas secara signifikan 
dengan taraf signifikansi dibawah 0,001. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian 
sebelumnya dilakukan oleh Sahiraliani dan Saputra (2009) tentang Pengaruh 
Kepercayaan pada Merek dan Kepuasan Merek Terhadap Loyalitas Merek dengan hasil 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap loyalitas.  
Hasil ini juga sejalan dengan hasil temuan Sirdershmukh et al. (2002) bahwa selain 



  
BOGOR HOSPITALITY JOURNAL VOL. 1 NO. 2 – December 2017 

34 
 

kepuasan, kepercayaan konsumen juga memberikan kontribusi terhadap loyalitas 
konsumen suatu produk. Sehingga hal tersebut mendukung teori bahwa 
berkembangnya kepercayaan merupakan investasi jangka panjang dalam membina 
hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan (Buttle, 
2004). 

Switching cost berpengaruh signifikan dan positif secara individual terhadap 
loyalitas pelanggan.  Hasil tersebut menunjukan bahwa apabila biaya untuk berpindah 
(switching cost) meningkat maka pelanggan simPATI akan semakin loyal. Menurut 
Sexton (2010) loyalitas pelanggan bisa ditingkatkan dengan mengelola switching cost. 
Bagaimana simPATI dapat mengelola switching cost? Yaitu dengan meningkatkan 
kepuasan dan meningkatkan kepercayaan para pelanggannya, karena sesuai dengan 
hasil pengujian pada sub-struktural 1 bahwa semakin tinggi kepuasan dan kepercayaan 
pelanggan maka akan semakin membuat switching cost (biaya berpindah) semakin 
besar sehingga dapat menjaga pelanggan tetap loyal. 

Tabel 3 Besaran Koefisen Jalur Antar Variabel 

Pengaruh antar  
Vari abel   

  Pengaruh Kausal Path     

Langsung   

Tidak  
Langsung   

(Melalui Y)   
Total Pengaruh   Kategori   

R 

Tabel   
Kesimpulan   

X1  →   Y   -,019    -,019   Lemah   ,113   Tidak Nyata   

X1  →   Z   ,116   -,004   ,112   Sedang   ,113   Tidak Nyata   

X2  →   Y   ,277    ,277   Sedang   ,113   Nyata   

X2  →   Z   ,264   ,061   ,325   Kuat   ,113   Nyata   

Y   →   Z   ,220    ,220   Sedang   ,113   Nyata   

Sumber: Olah data AMOS 

Keterangan:   
X1 : Kepuasan   X2 : Kepercayaan  

Y : Switching Cost  Z : Loyalitas  

Model path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung seperangkat variabel bebas 

(eksogen) terhadap variabel terikat (endogen) maupun pengaruh tidak langsung 

variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel moderator atau 

intervening (Riduwan dan Kuncoro, 2013).   

Dari hasil penelitian yang telah diolah penulis dan disajikan pada tabel 5.25 

diatas menunjukan bahwa terdapat hubungan langsung variabel kepuasan dan 

switching cost dengan besaran pengaruh -0,019 atau 1,94%. Nilai tersebut 

menunjukan besaran pengaruh yang lemah dan tidak nyata, dengan kata lain hasil 

analisis ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen tidak akan 

berdampak pada biaya perpindahan yang besar yang harus ditanggung konsumen. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Gunawan (2015) mengenai Pengaruh Kepuasan Konsumen dan kepercayaan 

terhadap Loyalitas dengan Mediasi Switching cost, bahwa kepuasan tidak berpengaruh 

terhadap switching cost. Selain itu variabel kepuasan juga memiliki hubungan langsung 

terhadap loyalitas pelanggan dengan besaran pengaruh 0,116 atau 11,6 %. Nilai 

tersebut menunjukan besaran pengaruh dalam taraf sedang dan nyata. Dengan kata 

lain hasil analisis ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen 

akan berdampak pada semakin tinggi loyalitas pelanggan. Karena pelanggan yangpuas 

juga akan melakukan bisnis lebih banyak dan lebih sering dengan penjual (Gerson, 

2002). 

Kemudian besaran pengaruh tidak langsung antara kepuasan dan loyalitas yang 

di mediasi switching cost adalah sebesar -0,004 atau -0,4 %. Besaran pengaruh ini 

berada pada taraf yang lemah dan tidak nyata. Dan dengan kata lain bahwa pengaruh 

tidak langsung kepuasan terhadap loyalitas pelanggan dengan mediasi switching cost 

memiliki besaran pengaruh yang lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung kepuasan terhadap loyalitas pelanggan 

lebih kuat dibanding pengaruh tidak langsungnya. Dan secara keseluruhan, kepuasan 

memiliki total pengaruh sebesar 11,2 % terhadap loyalitas dengan taraf pengaruh 

sedang tetapi tidak nyata. Hasil ini sejalan dengan teori bahwa pelanggan yang puas 

akan datang lagi bahkan membawa seluruh keluarga atau teman-temannya untuk 

mengkonsumsi suatu produk (Rangkuti, 2010).  

Dengan melihat tabel 5.25, diperoleh informasi bahwa kepercayaan memiliki 

pengaruh langsung terhadap switching cost dengan besaran pengaruh 0,277 atau 

27,7%. Nilai ini menunjukan bahwa pengaruh kepercayaan terhadap switching cost 

berada dalam taraf nyata dan pengaruh sedang, sehingga disimpulkan semakin tinggi 

kepercayaan konsumen akan berdampak pada semakin tinggi keyakinan konsumen 

bahwa ia harus menanggung biaya perpindahan yang besar. Menurut Rai dan Srisvatya 

(2014) juga mengungkapkan jika semakin tinggi persepsi (kepercayaan & pendapat) 

pelanggan mengenai biaya saat berpindah (switching cost) maka akan semakin 

menghalangi pelanggan untuk berpindah kepada produk pesaing.  

Kepercayaan juga memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 

loyalitas pelanggan. Besaran pengaruh langsung kepercayaan terhadap loyalitas adalah 

sebesar 0,264 atau  26,4%. Nilai ini memperlihatkan bahwa pengaruh langsung 

kepercayaan terhadap loyalitas berada dalam taraf nyata dan sedang. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kepercayaan kosumen yang semakin tinggi akan membawa 

konsumen tersebut semakin tinggi akan loyalitasnya terhadap suatu produk. Sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa berkembangnya kepercayaan merupakan 
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investasi jangka panjang dalam membina hubungan yang saling menguntungkan 

antara pelanggan dan perusahaan (Buttle, 2004).   

Selain itu besaran pengaruh tidak langsung kepercayaan terhadap loyalitas, 

dimediasi oleh switching cost. Dimana besaran pengaruh tersebut adalah 0,061 % atau  

6,1% dengan taraf lemah dan tidak nyata. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh 

langsung kepercayaan terhadap loyalitas lebih besar dibandingkan pengaruh tidak 

langsung yang dimediasi switching cost. Dengan kata lain pengaruh langsung 

kepercayaan lebih kuat dibandingkan pengaruh tidak langsungnya. Sedangkan secara 

keseluruhan, kepercayaan memiliki total pengaruh sebesar 0,325 % atau 32,5 % 

terhadap loyalitas pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepercayaan 

terhadap loyalitas pelanggan berada pada taraf nyata dengan pengaruh yang kuat. Hal 

tersebut membuktikan teori bahwa kepercayaan dapat menjadi kekuatan bagi suatu 

produk dengan atribut tertentu sehingga pelanggan dapat tetap membeli produk 

tersebut (Sangadji, 2013). 

Variabel lainnya yang memiliki pengaruh langsung adalah switching cost yang 

memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas, dengan besaran pengaruh 0,220 atau 

22%. Hal ini menunjukan bahwa besaran pengaruh switching cost terhadap loyalitas 

adalah sedang dan nyata. Dengan kata lain, saat biaya untuk berpindah atau switching 

cost meningkat, maka akan berdampak pada peningkatan loyalitas pelanggan. Hasil ini 

membuktikan teori Simamora (2002) bahwa jika biaya peralihan tinggi dibanding 

manfaat peralihan, maka konsumen akan setia pada produk yang lama.  

Selain itu switching cost juga sebagai variabel yang memediasi sebagian 

hubungan kausal antara kepuasan dan kepercayaan dengan loyalitas pelanggan. Tetapi 

pengaruh langsung kepuasan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan memiliki 

pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dimediasi melalui biaya bepindah. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Kusmayadi dan Hidayat (2014) 

bahwa Switching cost memiliki pengaruh moderasi/mediasi terhadap hubungan 

kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dan penelitian Nur dan Koeshatono 

(2014) bahwa Switching cost memediasi hubungan kausal antara kepuasan dan 

kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen. 

4. KESIMPULAN 

4.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat menarik beberapa 
kesimpulan yaitu: 
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1. Kepuasan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya 

berpindah. Hasil analisis ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan 

pelanggan tidak akan berdampak pada peningkatan keyakinan pelanggan 

bahwa ia harus menanggung biaya perpindahan yang besar. 

2. Kepercayaan pelanggan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap biaya berpindah. Hasil analisis ini menunjukkan semakin tinggi 

tingkat kepercayaan pelanggan akan berdampak pada semakin tinggi 

keyakinan pelanggan bahwa ia harus menanggung biaya perpindahan yang 

besar.  

3. Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hasil analisis ini menunjukkan semakin tinggi 

tingkat kepuasan pelangganakan berdampak pada semakin tinggi loyalitas 

pelanggan. 

4. Kepercayaan pelanggan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hasil analisis ini menunjukkan semakin tinggi 

tingkat kepercayaan pelanggan akan berdampak pada semakin tinggi 

loyalitas pelanggan. 

5. Biaya berpindah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Hasil analisis ini menunjukkan semakin tinggi biaya 

yang harus dikeluarkan pelanggan untuk melakukan perpindahan akan 

berdampak pada semakin tinggi loyalitas pelanggan. 

6. Biaya berpindah memediasi sebagian hubungan kausal antara kepercayaan 

pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Pengaruh kepuasan dan 

kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan lebih kuat secara 

langsung dibandingkan melalui biaya berpindah. 

4.2. Saran 

Selain mempertahankan keunggulan-keunggulan kartu simPATI yang 
dimiliki baik dari segi kualitas produk maupun layanan, maka untuk lebih 
meningkatkan kepuasan pelanggan, Telkomsel juga perlu mempertimbangkan 
beberapa harapan dari pelanggan yang dirasa belum terpenuhi implikasi 
strategis guna lebih memaksimalkan kepuasan pelanggan, antara lain:  

1. simPATI agar lebih meningkatkan pelayanan penguat sinyal agar semua 
pelanggan mendapatkan kualitas pelayanan jaringan simPATI yang lebih 
baik, karena masih ada pelanggan yang tidak mendapat jaringan simPATI di 
beberapa daerah.  

2. Meluncurkan lebih banyak paket-paket layanan yang beragam dirasa 
menguntungkan pelanggan karena pelanggan simPATI di STIE Pariwisata 
Internasional masih merasa operator lain memiliki produk yang lebih 
beragam dibanding simPATI.  
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Apabila ada penelitian lanjutan mengenai penelitian ini, maka disarankan 
untuk menambah variabel lain seperti customer retention, customer behavior, 
agar hasil penelitian lebih baik. 
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ABSTRAK 
   

Dalam penelitian ini akan membahas tentang strategi promosi yang digunakan 
untuk mengetahui keputusan pembelian di Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi harga paket wisata 
terhadap keputusan pembelian di Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor. Apakah 
dengan harga paket wisata tersebut pengunjung mengalami peningkatan atau 
sebaliknya. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 
responden dimana sampel yang dipilih harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh 
peneliti yaitu responden telah melakukan pembelian paket wisata di Kebun Wisata 
Agro Pasirmukti Bogor. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan 
kuantitatif.. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, uji koefisien 
korelasi Pearson Product Moment, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, analisis regresi 
linear sederhana dan uji signifikansi parsial (uji t). Berdasarkan hasil uji hipotesis 
menunjukkan bahwa Promosi Harga Paket Wisata berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian di Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor. Hasil uji t menunjukkan 
bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (4,309 > 1,654) dan nilai signifikansinya 
(0,000) lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian, Promosi Harga 
Paket Wisata dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian di Kebun Wisata Agro Pasirmukti. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti 
menyarankan agar pihak pengelola Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor lebih 
meningkatkan beberapa aspek antara lain potongan harga dan juga kesesuaian harga 
dengan manfaat yang diterima. 

Kata kunci:  wisata agro, strategi promosi, keputusan pembelian 
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1. PENDAHULUAN 

Saat ini, wisata agro di Indonesia umumnya masih berupa hamparan suatu areal 
usaha pertanian. Wisatawan datang untuk menikmati pemandangan, udara yang sejuk 
dan memperoleh hasil pertanian. Konsep keunikan dari usaha pertanian itu sendiri 
belum digali, dikemas dan dikelola secara baik. Bahkan bila dikombinasikan dengan 
pengetahuan dan budaya maka wisata agro seperti ini memiliki keunggulan yang 
sangat positif bagi percepatan pembangunan daerah suatu wilayah. Bogor telah 
menjadi Kota dengan perkembangan di sektor industri pariwisata yang cukup cepat, 
hal ini dapat dibuktikan pada Tabel 1 yang dimana tiap tahunnya Bogor mengalami 
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut Tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1. Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Bogor periode 2012 – 2014 

Tahun Domestik Mancanegara Total
  
2012 1.775.580 110.975 1.886.555
  
2013 3.277.442 104.780 3.382.222
  
2014 4.148.680 202.280 4.350.930 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, 2017. 

Di Indonesia, Agrowisata atau agrotourism didefinisikan sebagai sebuah bentuk 
kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata 
dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan 
usaha di bidang pertanian (Utama, 2007). Tujuan agrowisata adalah untuk memperluas 
pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha dalam dunia pertanian. 
Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam 
memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sambil 
melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal 
yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. Pengembangan 
agrowisata yang sesuai dengan kapabilitas, tipologi, dan fungsi ekologis lahan akan 
berpengaruh langsung terhadap kelestarian sumber daya lahan dan pendapatan petani 
serta masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini secara tidak langsung akan meningkatkan 
persepsi positif petani serta masyarakat di sekitarnya akan arti pentingnya kelestarian 
sumber daya lahan pertanian. Pengembangan agrowisata pada gilirannya akan 
menciptakan lapangan pekerjaan, karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat pedesaan, sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang 
semakin meningkat saat ini. Dalam usaha pembangunan agrowisata di Indonesia, basis 
data Direktorat Jenderal Pariwisata periode 1994/1995 mencatat bahwa terdapat 
delapan provinsi di Indonesia yang obyek agrowisatanya layak untuk dikembangkan. 
Salah satu provinsi tersebut adalah Jawa Barat. Sedangkan tujuh provinsi yang lain 
adalah Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengan dan DIY, Jawa Timur, dan NTB. Keindahan 
dan keanekaragaman seni budaya daerah merupakan modal yang besar bagi 
pengembangan wisata agro di Kota Bogor. Menurut data Departemen Pertanian, pada 
tahun 2005 tercatat ada 6 kawasan wisata agro di Jawa Barat. Salah satu kawasan 
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wisata agro tersebut adalah Kebun Wisata Pasirmukti yang terletak di Jalan Raya Tajur 
– Pasirmukti Km. 4, Citeureup, Kabupaten Bogor. Analisis strategi promosi di Kebun 
Wisata Pasirmukti dilihat dari sisi harga promosi paket wisata yang ditawarkan akan 
berdampak dengan jumlah pengunjung yang meningkat atau tidak. Hal ini difokuskan 
pada harga paket wisata karena harga merupakan salah satu faktor penentu dimana 
seorang konsumen akan memutuskan untuk melakukan pembelian atau tidak. 

Ketika perusahaan melakukan strategi promosinya, terdapat faktor-faktor 
penting yang menentukan keberhasilan salah satunya adalah Harga. Terkait dengan 
strategi promosi yang dilakukan Promosi Harga Paket Wisata tentunya akan 
berdampak terhadap jumlah kunjungan pada suatu objek wisata. Harga merupakan 
komponen penting atas suatu produk, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan 
produsen. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga 
perlu pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut. Menurut Boyd 
(2000:219), harga mempengaruhi tingkat permintaan. Konsumen sangat tergantung 
pada harga sebagai indikator kualitas sebuah produk terutama pada saat mereka harus 
membuat keputusan membeli sedangkan informasi yang dimiliki tidak lengkap. Harga 
yang terlalu tinggi akan membentuk persepsi konsumen bahwa produk kita termasuk 
pada kategori barang mewah superior (berkualitas tinggi). Sedangkan jika harga yang 
kita tawarkan terlalu rendah, maka dapat membentuk persepsi konsumen bahwa 
produk kita adalah inferior (berkualitas rendah). Jadi, bukanlah hal mudah bagi sebuah 
perusahaan dalam menentukan harga, perusahaan harus ekstra hati–hati dalam 
membuat kebijakan terkait dengan harga. Menurut Kotler dan Armstrong (1994:341) 
berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam 
menetapkan harga, yakni faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. 
Faktor internal perusahaan mencakup tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran 
pemasaran, biaya dan organisasi. Sedangkan faktor lingkungan eksternal meliputi sifat 
pasar dan permintaan, persaingan dan unsur-unsur lingkungan lainnya. Menurut 
Harper W. Boyd. Jr. Dan Orviller C. Walker Jr. (1992:43) mengajukan suatu model 
pengambilan keputusan secara bertahap untuk penetapan harga dengan 
mempertimbangkan berbagai faktor internal (perusahaan) dan eksternal (lingkungan). 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Promosi Harga Paket Wisata 
terhadap keputusan pembelian di Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor 

Kotler dan Amstrong (2001:222) menyatakan bahwa keputusan pembelian 
adalah tindakan dari konsumen untuk ingin membeli atau tidak membeli terhadap 
produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 
pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan 
kualitas, harga dan produk yang sudah dikenal masyarakat. Hubungan antara harga 
dengan keputusan pembelian yaitu harga mempengaruhi keputusan konsumen dalam 
melakukan pembelian, semakin tinggi harga maka keputusan pembelian semakin 
rendah, sebaliknya jika harga rendah keputusan pembelian berubah semakin tinggi 
(Kotler dan Amstrong, 2001). Maka para pengusaha harus jeli dalam menetapkan 
harga produknya ke pasar agar produk tersebut sukses di pasar. Promosi Harga yang 
dilakukan Kebun Wisata Agro Pasirmukti adalah dengan memberikan berbagai macam 
paket wisata seperti paket anak tani, paket kemping, paket ceria, paket perpisahan, 
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paket seminar sehari, paket seminar inap dan masih banyak jenis paket yang 
ditawarkan oleh Kebun Wisata Agro Pasirmukti dengan harga yang relatif murah. 
Dengan harga yang ditawarkan oleh Kebun Wisata Agro Pasirmukti apakah konsumen 
akan tertarik untuk melakukan pembelian paket wisata tersebut. Berdasarkan hal 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Promosi harga paket wisata 
terhadap Keputusan Pembelian di Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor.  

2. METODE PENELITIAN 

Promosi Harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran. 
Harga memainkan peran strategik dalam pemasaran. Bila harga yang ditetapkan terlalu 
mahal, maka produk yang bersangkutan tidak akan terjangkau oleh pasar sasaran dan 
minat beli konsumen terhadap produk tersebut akan rendah. Harga yang dipilih akan 
berpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan menentukan tingkat aktivitas 
pembelian serta harga juga akan mampu mendorong penjualan dan pangsa pasar 
(Tjiptono, 2015:291). Adapun kerangka pemikiran dari peneilitian ini sebagaimana 
ditunjukan pada gambar 1. 

 
 
 
 
 
 

Salah satu hal yang sangat penting dalam persepsi pelanggan terhadap strategi 
pemasaran dan promosi adalah harga. Persepsi pelanggan berpengaruh secara 
langsung pada kualitas merek dan sering kali membantu menentukan keputusan 
pembelian. Sedangkan menurut James C. Anderson, James B.L Thomson & Finn 
Wynstra (2000) menyebutkan bahwa “value and price appear to underlie purchasing 
managers decisions”. Hal ini menegaskan bahwa variabel harga berbanding terbalik 
dengan permintaan, jika harga naik permintaan turun, sedangkan jika harga turun 
permintaan naik. Menurut Assael (1998:235) mengatakan “one of the most important 
application of consumer perception to martketing strategy is in area of price. 
Consumers price perceptions direcly influence their perceptions of brand quality and 
frequently determine their purhase decition”.  Berdasarkan pada beberapa penjelasan 
diatas dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara harga yang 
mempengaruhi dalam keputusan pembelian, maka dapat dirumuskan hipotesis  
sebagai berikut: 

H1:   Promosi Harga memiliki pengaruh terhadap Keputusan Pembelian di Kebun 
Wisata Agro Pasirmukti Bogor. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13) metode 
penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat 
positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang 

Promosi  
Harga 

Keputusan 
Pembelian 

Gambar 1 Pengaruh Promosi Harga terhadap Keputusan Pembelian 
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dilakukan secara acak dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Dengan metode pendekatan tersebut yang bertujuan untuk menguji pengaruh kedua 
variabel antara Promosi Harga dan keputusan pembelian di Kebun Wisata Agro 
Pasirmukti Bogor. 

Untuk mendukung keakuratan data dalam penelitian ini, dilakukan proses 
pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini digunakan 
untuk memperoleh data tentang harga (price) dimana data tersebut nantinya 
digunakan untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen Kebun Wisata Agro 
Pasirmukti Bogor. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner pilihan ganda dimana 
setiap item soal disediakan 5 (lima) pilihan jawaban. Dalam penelitian ini jawaban yang 
diberikan oleh responden kemudian diberi skor dengan mengacu pada skala Likert, 
variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 
tersebut dijadikan sebagai titik-tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 
berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Sugiyono (2013:133). Menurut Sugiyono 
(2013:115) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari nanti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi jumlah 
populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda alam lain. Populasi juga 
bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 
seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek/subjek tersebut. Populasi pada 
penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke Kebun Wisata Agro Pasirmukti 
Bogor. 

Pada Penelitian ini jumlah sampel sebanyak 95 responden dengan berpedoman 
pada teori Malhotra sebagai dasar untuk menentukan ukuran sampel. Jumlah yang 
diambil 5 sampai 10 kali jumlah variabel yang diteliti, dan menambah 10% untuk 
antisipasi terjadinya distorsi atau jika terjadi kekurangan dalam data (Malhotra, 
2009:259). Menurut Sugiyono (2013:116) mengatakan bahwa sampel adalah bagian 
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, karena keterbatasan dana, 
tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut. 
Oleh karena itu, sampel yang diambil harus betul-betul representatif atau dapat 
mewakili populasi. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode Purposive Sampling Method dimana yang menjadi kriteria pengambilan 
sampel yaitu pengunjung yang telah melakukan pembelian paket wisata di Kebun 
Wisata Agro Pasirmukti Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi 
Promosi yang dilakukan Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor dengan melakukan anlisis 
Pengaruh dari Promosi Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Kebun Wisata Agro 
Pasirmukti Bogor. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei hingga Juli 2017, dimulai 
dengan dilakukannya observasi awal, pengumpulan data awal dari pihak Kebun Wisata 
Pasirmukti Citeureup Bogor, membuat instrumen penelitian, melakukan penyebaran 
kuesioner, hingga melakukan olah data, analisis data dan menyusunnya dalam bentuk 
penelitian ini. 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan koefisien korelasi yang nilai 
signifikannya lebih kecil dari 5% (level of significance) menunjukkan bahwa 
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pernyataan-pernyataan tersebut sudah sahih/valid sebagai pembentuk indikator. 
Dasar dari pengujian ini adalah jika r hitung > r tabel maka butir atau variabel tersebut 
valid dan apabila jika r hitung < r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid. Uji 
reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen, dalam hal ini kuisioner, 
dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak boleh responden yang sama. Uji 
reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua menggunakan uji Cronbach’s Alpha, 
yang nilainya akan dibandingkan dengan nilai koefisien reliabilitas minimal yang dapat 
diterima. Kriteria pengujian adalah jika nilai Cronbach’s Alpha > 0.6, maka instrumen 
penelitian reliabel dan jika nilai Cronbach’s Alpha < 0.6, maka instrumen penelitian 
tidak reliabel. 

3. HASIL PENELITIAN 

Dari sampel yang di ambil berjumlah 95 responden memperlihatkan karakteristik 
demografis responden sebagaimana dinyatakan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. Profil Responden 

Frekuensi 
Profil Demografis  n   (%) n (%) 
Jenis Kelamin Laki-Laki 46 48,4 Perempuan 49 51,6 
 
Usia <16 Tahun 4 4,2 16 – 20 Tahun 11 15,8 
 21 – 25 Tahun 11 11,6 26 – 30 Tahun 15 33,7 
 31 – 35 Tahun 15 15,8 >35 Tahun 18 18,9 
 
Pekerjaan Pelajar 35 36,8 Wiraswasta 11 11,6 
 PNS/BUMN 9 9,5 Pegawai Swasta 26 27,4
  Lainnya 14 14,7  
 
 
 
Tingkat Pendidikan SD 1 1,1 SLTP 9 9,5 
 SMA/SMK 41 43,2 Diploma 12 12,6
  Sarjana 27 28,4 Pascasarjana
 5 5,3   
Tingkat Penghasilan <Rp.500.000 6 6,3 Rp.500.000 - 16 16,8 
    Rp.1.000.000  
  Rp.1.000.000 - 21 22,1
 Rp.2.500.000 -  27 28,4  
 Rp.2.500.000 Rp.5.000.000 
 >Rp.5.000.000 25 26,3 
Sumber: Olah Data menggunakan SPSS, 2017. 

 
Dari tabel 2 dapat diketahui, responden yang berjenis kelamin perempuan 

sangat dominan sebanyak 49 orang atau sebesar 51,6% dari total responden. 
Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang atau sebesar 48,4% dari 
total responden. Dilihat dari kategori Usia, responden yang berusia 26-30 tahun dan 
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31-35 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 15,8% sedangkan responden yang paling 
sedikit berusia < 16 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 4,2% dari total reponden. 
Sedangkan responden yang berpendidikan Sarjana sebanyak 27 orang atau sebesar 
28,4% dari total responden, sedangkan responden yang paling sedikit berpendidikan 
SD sebanyak 1 orang atau sebesar 1,1% dari total responden. Untuk Tingkat 
Pendidikan, responden yang bekerja sebagai pelajar/mahasiswa sangat dominan 
sebanyak 35 orang atau sebesar 36,8% dari total responden. Pada Tingkat Penghasilan, 
responden yang memiliki pendapatan > Rp. 5.000.000 sebanyak 25 orang atau sebesar 
26,3% dari total responden. Responden yang memiliki pendapatan < Rp. 500.000 
paling sedikit sebanyak 6 orang atau sebesar 6,3% dari total responden.  

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Model Konstruk 
       r hitung Cronbach’s 
Alpha 
Promosi Harga      0,818 
Harga sesuai dengan kinerja produk 0,691  
Harga sesuai dengan keindahan tampilan produk 0,691 
Potongan tunai  0,689 
Potongan Jumlah  0,702 
Harga sesuai dengan manfaat inti 0,652 
Harga sesuai dengan manfaat psikologis 0,675 
Harga sesuai dengan manfaat teknis 0,765 
 
Keputusan Pembelian   0,877 
Kesesuaian produk  0,658 
Ketersediaan produk  0,718 
Informasi mengenai produk yang ditawarkan 0,705 
Infotmasi yang diberikan secara mudah 0,709  
Pembelian kebutuhan  0,738 
Kepuasan setelah membeli produk 0,708 
Mempunyai banyak kelebihan 0,677 
Kelengkapan produk  0,677 
Mengajak orang lain  0,690 
Berlangganan  0,635 
Sumber : Olah Data menggunakan SPSS, 2017. 

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa poin-poin pernyataan dalam kuesioner 
penelitian ini, baik yang terdapat pada variabel X (Promosi Harga) maupun variabel Y 
(Keputusan Pembelian), memenuhi kriteria uji validitas dan menunjukkan hasil yang 
valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,169). Tabel 3 menunjukkan 
bahwa, baik pada variabel X (Promosi Harga) maupun variabel Y (Keputusan 
Pembelian), masing-masing memiliki nilai koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha yang 
lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 
instrumen atau poin-poin yang terdapat pada kuesioner penelitian ini telah memenuhi 
criteria nilai Cronbach’s Alpha dalam uji reliabilitas dan dapat diterima (acceptable) 
atau konstruk reliabel sehingga membuktikan bahwa kuesioner penelitian ini mampu 
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memberikan hasil ukur yang terpercaya dan terdapat konsistensi internal dalam 
pernyataan-pernyataan yang diukur. 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan uji normalitas 
data dan kemudian melakukan uji hipotesis. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S 
test) dalam penelitian ini menggunakan kriteria pengujian yaitu  jika nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05 maka distribusi data tersebut dapat dinyatakan normal. Dari hasil 
uji normalitas didapat  nilai signifikansi adalah sebesar 0,135 yang lebih besar dari 0,05 
dan berarti data tersebut telah memenuhi kriteria uji normalitas dan dinyatakan 
berdistribusi normal, sehingga dapat menjamin model regresi yang baik.  

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

    Unstandardized Residual 
N       95  
Normal Parametersa    Mean    .0000000 
   Std. Deviation  5.11645799 
Most Extreme Differences  Absolute    .119 
   Positive    .075 
   Negative   -.119 
Kolmogorov-Smirnov Z      1.162 
Asymp. Sig. (2-tailed)      .135 

Sumber : Olah Data menggunakan SPSS, 2017. 
 

Selanjutnya dilakukan uji koefisien korelasi (R) dengan menggunakan jenis uji 
Pearson Product Moment, yang di dalamnya juga terdapat hasil atau nilai dari 
koefisien determinasi (R2). Tingkat keeratan atau korelasi antar variabel dinilai kuat 
jika memiliki nilai > 0,50. Adapun nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,546 
menunjukkan korelasi yang kuat serta searah (karena bernilai positif) antara variabel 
independen (Promosi Harga) dan variabel dependen (Keputusan Pembelian). Nilai 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,298 menunjukkan besarnya pengaruh variabel 
independen (Promosi Harga) secara keseluruhan terhadap naik turunnya nilai variabel 
dependen Keputusan Pembelian) adalah 29 %, dan selebihnya sebesar 71 % 
dipengaruhi oleh hal atau variabel lain yang tidak diteliti. 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis  Koefisien B 𝜌-value Keputusan 
H1  :   Promosi Harga memiliki pengaruh    0,826 0,000  H1 diterima 
 terhadap Keputusan Pembelian di  
 Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor     
Sumber : Olah Data menggunakan SPSS, 2017. 

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai p-value   0,000 < 0,05 
menunjukan bahwa H1 mendukung atau diterima yang berarti harga paket wisata 
pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Sedangkan untuk hasil koefisien B 
sebesar 0,826 menunjukan bahwa Promosi Harga pada Kebun Wisata Agro  Pasirmukti  
Bogor memiliki hubungan yang positif dan searah terhadap Keputusan Pembelian. 
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Berikut adalah hasil uji signifikan parsial (uji t) yang dilakukan untuk membuktikan uji 
hipotesis mengenai pengaruh variabel X (Promosi Harga) terhadap variabel Y (Keputusan 
Pembelian). Kriteria pengujian adalah apabila t hitung > t tabel dengan dk = n-2 dan α  
0,05 maka H0 ditolak, sebaliknya H1 diterima. Dalam penelitian yang telah dilakukan 
oleh peneliti, nilai t tabel untuk df = n – 2 ( 95 - 2 = 93 ) dan probalitas 5% adalah sebesar 
1,698. Dari hasil pengujian yang dilakukan ( uji t ) diatas, dapat dijelaskan bahwa 
variabel harga paket wisata mempunyai nilai t hitung > t tabel ( 4.309 > 1,698 ) dan 
berdasarkan signifikansi, nilainya kurang dari 0,05 ( 0,000 < 0,05 ), maka H0 ditolak dan 
H1 diterima. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji t tersebut, dapat diambil 
kesimpulan bahwa variabel X (Promosi Harga) memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel Y (Keputusan Pembelian). 

4. KESIMPULAN 

Melihat dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran atau pangsa pasar 
yang paling ideal saat ini bagi promosi harga penjualan paket wisata adalah konsumen 
atau pembeli kelas menengah ke atas sesuai kriteria atau karakteristik seperti yang 
telah disebutkan sebelumnya. Adapun untuk saran  penelitian yaitu pada dimensi 
kesesuaian harga dengan kualitas produk paket wisata secara keseluruhan memiliki 
skor penilaian yang tinggi serta perlu dipertahankan, terutama dalam hal indikator 
kesesuaian tampilan yang diberikan Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor, mulai dari 
keadaan atau kondisi fisik dari berbagai produk paket wisata yang ditawarkan Kebun 
Wisata Agro Pasirmukti Bogor harus terjaga kebersihan dan kenyamanannya untuk 
dapat dirasakan oleh para konsumen. Berikutnya dilihat dari dimensi potongan harga, 
yang terdiri dari indikator potongan tunai dan potongan jumlah ini pada dasarnya 
memiliki penilaian yang baik, namun masih banyak responden yang bersikap atau 
memilih untuk kurang setuju. Hal ini berarti, responden yang bersikap kurang setuju 
tersebut, masih ragu atau belum sepenuhnya yakin akan ketersediaan potongan harga 
bagi pelanggan yang melakukan pembelian secara tunai atau ketersediaan potongan 
harga bagi pelanggan yang membawa rombongan minimal 15 orang di Kebun Wisata 
Pasirmukti, sehingga untuk dimensi potongan harga ini perlu untuk lebih ditingkatkan 
nilai atau value-nya. Dimensi kesesuaian harga dengan manfaat memiliki skor penilaian 
yang baik pula, terutama dalam indikator harga sesuai dengan manfaat teknis yang 
dinilai teknis berupa fasilitas-fasilitas, pelayanan dan manfaat dari produk paket wisata 
yang diberikan Kebun Wisata Pasirmukti sesuai dengan yang pelanggan rasakan. Akan 
tetapi, ada beberapa responden yang menyatakan tidak setuju bahkan sangat tidak 
setuju atas manfaat yang diberikan oleh Kebun Wisata Agro Pasirmukti Bogor. 
Berdasarkan hasil dari serangkaian uji yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka 
diputuskan dalam penelitian ini, variabel Promosi Harga mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Promosi 
Harga berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian di Kebun Wisata Agro 
Pasirmukti Bogor. 
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Promosi Melalui Sosial Media 
Di Klappertaart Huize Bogor 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini menceritakan tentang promosi melalui media sosial yang dilakukan 
oleh salah satu restaurant di Kota Bogor yaitu Klappertaart Huize Bogor. Penelitian ini 
dilatarbelakangi adanya persaingan dimana restaurant berlomba-lomba untuk 
mempromosikan produknya. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat 
restaurant berupaya untuk mempromosikan produknya melalui media online seperti 
media sosial. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara 
kepada marketing manager Klappertaart Huize Bogor. Dengan dibatasi oleh 3 media 
sosial, yaitu facebook, twitter, dan instagram hasil yang diperoleh bahwa promosi 
melalui media sosial yang dilakukan oleh Klappertaart Huize Bogor telah dijalankan 
sesuai dengan bauran promosi yaitu advertising, sales promotion, public relation, 
event. Selaini tu, Klappertaart Huize Bogor juga merasakan manfaat dari penggunaan 
media sosial facebook, twitter, dan instagram sebagai media promosi. 

Kata Kunci: Promosi, Media Sosial, Advertising, Sales Promotion, Public Relation, Event. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dengan melihat peningkatan pengunjung Kota Bogor yang terus meningkat, 
maka Kota Bogor saat ini telah menjadi salah satu tujuan destinasi wisatawan lokal dan 
manca negara. Salah satu tujuan kunjungan ke Kota Bogor adalah wisata 
kuliner.Wisata kuliner di Kota Bogor menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. 
Maka tidaklah heran jika pertumbuhan restoran di Kota Bogor juga cukup signifikan. 
Terdapat kurang lebih 217 restoran di Kota Bogor yang dikutip dari kompas.com hasil 
kutipan wawancaranya dengan Ketua BPC PHRI Kota Bogor, Adhy Satrianto.  

Salah satu restaurant di Kota Bogor yang cukup diminati pengunjung adalah 
Klappertaart Huize Bogor. Pengunjung yang datang ke Klappertaart Huize Bogor 
diperkirakan sebanyak 100 orang per hari pada saat weekdays. Sedangkan pada saat 
weekend dapat mencapai 2 kali lipat atau sebanyak 200 pengunjung. Klappertaart 
Huize merupakan restaurant yang menyediakan pastry, cake dan dessert seperti 
klappertaart, macaroni panggang, pastel tutup, snacktradisionalIndonesia, cake, 
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panacotta, dan lainnya. Selain itu, Klappertaart Huize juga menyediakan makanan dan 
minuman bagi yang ingin menyantap makanan yang agak berat seperti nasi goreng, 
chicken cordon bleu, nasi ayam, dan lainnya. Untuk minuman mereka menyediakan 
aneka jus buah dan minuman ringan.  

Minatnya masyarakat untuk datang ke Kota Bogor menjadikan pesaing bisnis 
bidang kuliner di Kota Bogor selalu mencari strategi promosi untuk menjadikan 
Restaurant mereka tetap diminati dan ramai pengunjung. Promosi dapat dilakukan 
dengan berbagai cara yaitu Advertising, Sales Promotion, Public Relation, serta 
Event(Kotleret al., 2009).  

Adanya kemajuan teknologi serta perubahan tren di masyarakat yang 
menjadikan promosi saat ini banyak dilakukan oleh para pemilik Restaurant melalui 
penggunaan teknologi yaitu media sosial. Berdasarkan popularitasnya menurut 
id.techinasia.com dan tahupedia.com, media sosial yang terpopuler adalah Facebook, 
twitter, dan instagram.  

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini membahas mengenai 
promosi yang dilakukan Klappertaart Huize melalui media sosial Facebook, Twitter, 
dan Instagram untuk mempromosikan salah satu wisata kuliner di Bogor. Indikator 
Promosi yang diteliti adalah Advertising, Sales Promotion, Public Relation, serta Event. 

Dengan pemaparan tersebut di atas, maka perumusan masalah yang didapat 
adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Promosi (Advertising, Sales Promotion, Public Relation, Event) melalui 
media social facebook, twitter, instagram di Klappertaart Huize Bogor? 

Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya terbatas pada promosi saja 
dengan bauran Advertising, Sales Promotion, Public Relation, serta Event tanpa melihat 
sisi marketing lain seperti produk, harga, dan distribusi. Selain itu penelitian ini hanya 
terbatas pada media social facebook, twitter, dan instagram. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui promosi (Advertising, Sales 
Promotion, Public Relation, serta Event) melalui media social facebook, twitter, dan 
instagram di Klappertaart Huize Bogor. 

1.1. Tinjauan Pustaka 

1.1.1. Promosi 

Promosi adalah berbagai cara untuk menginformasikan dan 
membujuk konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang 
suatu produk atau brand yang dijual (Kotleret al., 2009). Promosi yang 
berarti melakukan komunikasi pemasaran memegang peran yang 
penting bagi pemasar untuk mengkomunikasikan produk dan jasanya 
kepada konsumen maupun masyarakat (Peter et al., 2004). Komunikasi 
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ini dimaksudkan agar sasaran atau konsumen menyadari, mengetahui, 
dan menyukai apa yang disediakan perusahaan (Peter et al., 2002).  

Promosi pada industry jasa perhotelan dan pariwisata biasanya 
tidak berjalan sendirian. Pada industri ini penentuan produk dan harga 
juga menjadi hal penting (Kotler et al., 2002). Sehingga dalam 
mempromosikan produk mereka juga menawarkan layanan lain. 
Contohnya industri restaurant mereka selain menawarkan produk 
makanan dan minuman mereka juga menawarkan suasana, penampilan 
dan keunikan dari produknya seperti gastronomi, dan lain sebagainya. 

Promosi dapat dilakukan secara online dilakukan dengan media 
internet (Kotler & Armstrong, 2002). Keuntungannya adalah dapat 
dijangkau dunia, lifetime useful, lebih lengkap penjabarannya tidak 
seperti TV atau radio yang terbatas, dapat dijadikan database, serta 
biaya yang terjangkau (Razaeiet al., 2016). Salah satu media online 
adalah media sosial yang merupakan media online yang dijadikan 
tempat orang-orang berkomunikasi dengan memiliki fitur unik seperti 
bentuk percakapan, tombol share dan like, serta yang lainnya (Zarella, 
2010).  

Indikator dalam promosi antara lain adalah Advertising, Sales 
Promotion, Public Relation, Event (Kotler et al., 2009). 

1.1.2. Advertising 

Advertising (Iklan) merupakan salah satu bentuk komunikasi tidak 
langsung antara penjual dan calon pembeli (Kotler et al., 2009). 
Advertising mempunyai peranan untuk membangun kesadaran 
terhadap keberadaan produk yang ditawarkan sekaligus menambah 
pengetahuan tentang produk tersebut, membujuk calon pembeli untuk 
membeli produk tersebut, serta membedakan dengan perusahaan lain 
(Belchet al., 2001). Iklan yang dilakukan akan efektif ketika selalu dan 
sering diupdate, serta tepat sasaran sesuai target (Altstiel, 2006). Begitu 
pula jika melakukan pemasangan iklan di media sosial. Endorser 
terhadap artis juga dapat membantu membentuk image. 

1.1.3. Sales Promotion 

Sales Promotion (Promosi Penjualan) adalah kegiatan promosi 
untuk meningkatkan arus penjualan dari produsen sampai penjual akhir. 
Tujuannya adalah untuk menarik pelanggan baru dan menanamkan 
loyalitas (Rowley, 1998). Bentuk-bentuk sales promotion yang diberikan 
pada konsumen dapat berupa kupon, sampel, hadiah dan diskon harga. 
Manfaatnya adalah dapat menekan biaya iklan konvensional (Kotleret 
al., 2009). 
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1.1.4. Public Relation 

Public Relation (Hubungan Masyarakat) digunakan untuk 
membangun image guna mendukung aktivitas komunikasi lainnya, 
mengatasi permasalahan dan isu yang ada, memperkuat posisi 
perusahaan, mempengaruhi publik yang spesifik. Public Relation juga 
merupakan bagaimana cara berinteraksi dengan para pelanggan. Selain 
itu mengadakan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mendukung 
lingkungan juga dapat membangun image perusahaan yang bertujuan 
untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan (Kotler et al., 
2009). 

1.1.5. Event 

Event (Acara dan Pengalaman) merupakan sarana untuk menjadi 
bagian dari saat-saat khusus dan relevan yang lebih dari kehidupan 
konsumen. Keterlibatan dalam acara ini dapat memperluas dan 
memperdalam hubungan sponsor dengan pasar sasarannya tetapi 
hanya jika dikelola dengan tepat. Acara dan pengalama 
nmenghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman unik dan 
menarik (Kotler et al., 2009). 

Dari penjabaran tinjauan teori di atas, maka definisi konseptual dari 
promosi melalui sosial media adalah cara untuk menginformasikan dan 
membujuk konsumen melalui advertising, sales promotion, public relation, event 
melalui sosial media (facebook, twitter, instagram). Sosial media yang diambil 
berdasarkan yang terpopuler.   

1.2. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori di atas, maka dimensi dari promotion yang digunakan 
dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu Advertising, Sales Promotion, 
Public Relation, Acara dan Pengalaman. Keempat dimensi tersebut dapat dilihat 
pada gambar berikut: 

 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Promotion 

1.  Advertising  

2.  Promosi penjualan  
3.  Public Relation 
4.  Acara dan pengalaman  

Gambar 1. Kerangka Konsep 
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Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu 
mendeskripsikan apa yang diteliti (Santoso & Tjiptono, 2001). Teknik pengumpulan 
data dilakukan yaitu dengan tahapan melakukan observasi, wawancara, reduksi data, 
dan penyajian data (Sumarwan, 2011). Observasi dilakukan kunjungan kepada area 
Klappertaart Huize Bogor dan melihat produk serta layanan yang mereka miliki. Selain 
itu, observasi juga dilakukan terhadap media sosial (facebook, twitter, instagram) yang 
dimiliki untuk melihat apa yang mereka posting atau tampilkan. Wawancara dilakukan 
kepada informan yaitu Bapak Arif selaku marketing manager Klappertaart Huize. 
Indikator pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang dimodifikasi dari Kotler et 
al. (2009) dan Razaei et al. (2016) adalah sebagai berikut: 

2.1. Media Sosial 

1. Apakah melakukan promosi media sosial Facebook, Twitter, dan 
Instagram? 

2. Apa saja nama akun media sosial? 
3. Berapa jumlah likes dan followers di media sosial? 

2.2. Advertising (iklan) 

1. Iklan apa saja yang dibagikan di media sosial? 
2. Seberapa sering iklan dibagikan di media sosial? 
3. Siapakah target iklan di media sosial? 

2.3. Sales Marketing (Promosi Penjualan) 

1. Promosi penjualan apa saja yang dibagikan melalui media sosial? 
2. Discount apa saja yang diberikan dalam promosi di media sosial? 
3. Hadiah apa sajayang diberikan dalam promosi penjualan di media sosial? 

2.4. Public Relations (Hubungan Masyarakat) 

1. Upaya promosi apa melalui media sosial yang membuat image menjadi 
bagus? 

2. Bagaimana cara berinteraksi dengan para pelanggan melalui media sosial 
serta respon yang diberikan pada setiap pertanyaan pelanggan? 

3. Adakah kegiatan seperti bakti sosial, kegiatan perbaikan lingkungan, atau 
menjadi sponsor dalam kegiatan social yang dilakukan untuk meningkatkan 
reputasi yang dibagikan di media sosial? 

2.5. Event (Acara dan pengalaman) 

1. Kegiatan apa yang sering dilakukan yang dibagikan melalui sosial media? 
2. Kegiatan apa yang dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan di media 

sosial? 

3. HASIL PENELITIAN 
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Hasil observasi dan wawancara dengan informan menunjukkan beberapa hal 
berikut:  

3.1. Akun Media Sosial 

1. Akun Facebook Fanpage bernama Klappertaart Huize (Triple Combo) ini 
dibuat pada tahun 2010. Sampai saat ini telah banyak yang dibagikan yaitu 
lebih dari 1100 foto dan video, serta memiliki lebih dari 7100 likes. Akun ini 
melakukan facebook ads untuk menambah jumlah likes atau viewer. 
Meskipun ada biaya yang dibayarkan tetapi hasilnya cukup signifikan 
jumlah likes-nya. 

2. Akun twitter Klappertaart Huize yang dibuat 2010 bernama 
@KlapertartHuize telah memiliki lebih dari 650 followers dan 80 following, 
likes lebih dari 180, serta telah berkicau lebih dari 2500 tweet, foto dan 
video.  

3. Akun Instagram Klappertaart Huize sejak 2014 yang bernama 
KLAPPERTAART_HUIZE ini memiliki lebih dari 3700 followers dan 2400 
following, serta jumlah postingan yang mencapai 1100 post. Posting yang 
dilakukan di Instagram terhubung dengan Twitter. 

3.2. Iklan (Advertising) 

1. Iklan (Advertising) 

a. Faceboook 

Advertising yang dilakukan Klappertaart Huize di facebook 
fanpage adalah berupa foto-foto klappertaart, snack dan pastry yang 
dijual di Klappertaart Huize, foto menu atau makanan kreasi baru 
yang baru dihasilkan di Klappertaart Huize, foto makanan dan  
minuman yang dijual di Klappertaart Huize, foto area restaurant 
Klappertaart Huize, serta design iklan yang dibuat oleh tim promosi. 
Iklan (Advertising) yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk foto, 
tetapi juga ditambahkan dengan kata-kata. 

b. Twitter  

Iklan (Advertising) yang dilakukan Klappertaart Huize di Twitter 
biasanya sama dengan yang di Instagram. Karena twitter yang dimiliki 
Klappertaart Huize memiliki hubungan link dengan instagram.Iklan 
yang dibagikan adalah berupa foto dan video dari produk-produk 
klappertaart, snack dan pastry yang dijual, foto menu atau makanan 
kreasi baru yang baru dihasilkan, foto makanan dan  minuman yang 
dijual, foto area restaurant, serta design iklan yang dibuat oleh tim 
promosi. Hanya saja, kata-kata yang digunakan dalam Iklan 
(Advertising) yang dilakukan di twitter lebih non formal dan dibatasi 
144 karakter. @KlappertaartHuize Bogor juga bekerja sama dengan 
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influencer yang memiliki followers banyak seperti @visitBGR dengan 
memposting iklan Klappertaart Huize sebanyak 1 atau 2 minggu 
sekali. Iklan melalui influencer tersebut diberikan kompensasi uang 
tunai atau produk makanan tertentu. Melibatkan influencer dalam 
berpromosi juga mengeluarkan biaya. Hanya saja biaya yang 
dikeluarkan tidak sebesar memasang iklan di Billboard, koran, 
majalah dan lain sebagainya. 

c. Instagram  

Iklan (Advertising) Klappertaart Huize di akun Instagram pada 
dasarnya sama dengan facebook dan twitter. Hanya saja, di 
instagram mereka melakukan kerja sama dengan beberapa influencer 
atau istilah di Instagram adalah endorser. Biasanya endorser 
diberikan produk gratis atau uang tunai yang besarannya tergantung 
dari banyaknya followers. Influencer atau endorser yang bekerjasama 
tersebut adalah @cemalcemilbogor, @kulinerbogor, @bogoreatery, 
@makananhalalbogor, dan @visitbogor, serta akun lainnya. Iklan 
(Advertising) melalui media sosial Instagram ini cukup efektif karena 
banyak digunakan sebagai media untuk berjualan. Cara yang 
dilakukan adalah dengan melakukan pembagian foto-foto 
makanan/minuman yang menarik dan mengajak para pelanggan 
untuk datang ke Klappertaart Huize. 

 
2. Seberapa sering iklan dibagikan di media sosial 

Melalui media sosial facebook fanpage, twitter, instagram, Iklan 
(Advertising) di Klappertaart Huize diupdate setiap hari untuk memikat 
pelanggan dengan bahasa yang lebih formal daripada Twitter dan 
Instagram. 

3. Siapakah target iklan di media sosial 

Untuk Facebook fanpage targetnya adalah usia 25 ke atas. Target 
didapat dari melihat profil yang memberikan likes adalah usia produktif 
(bukan usia sekolah). Untuk twitter dan instagram targetnya adalah usia 
sekolah.  
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3.3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

1. Promosi penjualan apa saja yang dibagikan melalui media sosial? 

a. Facebook  

Promosi penjualan yang dilakukan oleh Klappertaart Huize di 
facebook fanpage adalah: (1) extravaganza promo beli 5 gratis 1 atau 
beli 9 gratis 3 (2) Promo diskon untuk perempuan yang berbelanja 
tanggal 21 April dalam rangka hari kartini (3) voucher discount antara 
20% sampai 60% bagi yang bisa menjawab kuis tebak-tebakan 
gambar dan dikirimkan melalui sms dengan tujuan untuk menambah 
followers dan feedback positif dari pelanggannya. Promosi penjualan 
yang dilakukan cukup memberi efek yang baik bagi Klappertaart 
Huize. Selain semakin dikenal, mereka juga mendapatkan tambahan 
pengunjung.  

b. Twitter 

Melakukan sales promotion di twitter tidak sebebas facebook 
karena hanya memiliki 144 karakter. Promosi penjualan di twitter 
juga dilakukan jika ada moment tertentu seperti hari Kartini yang 
memberikan diskon bagi pembeli perempuan, serta promosi 
extravaganza buy 5 get 1 free. Untuk kuis, semua akan dibagikan di 
facebook, twitter, dan instagram. Hanya saja peserta kuis akan 
mengirimkan jawabannya melalui sms. Diakui oleh pihak Klappertaart 
Huize bahwa kegiatan ini cukup efektif untuk menambah followers. 

c. Instagram 

Sales Promotion di Instagram sama dengan facebook dan 
twitter yaitu dengan memposting extravaganza promo, diskon bagi 
pembeli wanita di hari Kartini, serta mengadakan kuis dengan 
memberikan hadiah voucher 20% – 60%. Hanya saja bahasa yang 
digunakan di facebook lebih formal. Ciri khas instagram adalah 
menggunakan banyak hashtag yang berguna untuk membantu 
pengguna instagram mencari tema. Contohnya jika pengguna 
instagram mencari makanan atau snack di Bogor, maka mereka akan 
mengetik Bogor food atau snack. Dengan begitu gambar atau 
postingan yang menggunakan hashtag tadi akan muncul. 

2. Discount apa saja yang diberikan dalam promosi di media sosial? 

(1) Extravaganza promo beli 5 gratis 1 atau beli 9 gratis 3. 
(2) Promo diskon untuk perempuan yang berbelanja tanggal 21 April 

dalam rangka hari kartini. 
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(3) Voucher discount antara 20% sampai 60% bagi yang bisa menjawab 
kuis tebak-tebakan gambar dan dikirimkan melalui sms dengan 
tujuan untuk menambah followers dan feedback positif dari 
pelanggannya. 

3. Hadiah apa saja yang diberikan dalam promosi penjualan di media sosial? 

Promosi penjualan voucher menjawab kuis tebak-tebakan gambar 
akan mendapatkan hadiah voucher discount antara 20% sampai 60%. 

3.4. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

1. Upaya promosi apa melalui media sosial yang membuat image menjadi 
bagus? 

a. Facebook 

Promosi yang dilakukan adalah memberikan informasi donor 
darah, memberikan sponsor kepada pemerintahan misalnya seperti 
penghijauan, menyumbang dana untuk membuat taman-taman yang 
ada di Bogor (taman corat coret, taman ekspresi & taman kencana), 
liputan dari stasiun TV, serta ucapan selamat seperti tahun baru, 
natal, dan terima kasih kepada pelanggan, serta quotes yang disertai 
gambar suasana Klappertaart Huize. Selain itu, mereka juga 
membagikan informasi yang bagus mengenai jus salak. Ini adalah 
upaya untuk mengiklankan salah satu produk jus salak. Klappertaart 
Huize memberika informasi menarik mengenai kandungan buah salak 
serta manfaat yang kita dapat jika meminum jus salak. Sehingga 
postingan tadi membuat para pembaca tertarik untuk membeli jus 
salak di Klappertaart Huize. Contoh posting tentang salak: “did you 
know? Salak (salacca zalacca) is a species of palm tree (family 
arecaceae) native to java and sumatera. It is cultivated in other 
regions as a food crop, and reportedly naturalized in bali, lombok, 
malaysia, maluku and sulawesi)”. 

b. Twitter 

Untuk postingan yang dilakukan di twitter kurang lebih memiliki 
isi yang sama dengan Facebook fanpage yaitu donor darah, 
memberikan sponsor kepada pemerintahan misalnya seperti 
penghijauan, menyumbang dana untuk membuat taman-taman yang 
ada di Bogor (taman corat coret, taman ekspresi & taman kencana), 
informasi jus salak, liputan dari stasiun TV, serta ucapan selamat. 
Hanya saja kata-kata yang digunakan sedikit non formal daripada 
facebook fanpage. 
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c. Instagram 

Sama seperti facebook fanpage, instagram juga memberikan 
informasi atau postingan yang bermanfaat seperti informasi tentang 
buah salak yang memperkenalkan juice salak yang dijual. Donor 
darah, memberikan sponsor kepada pemerintahan misalnya seperti 
penghijauan, menyumbang dana untuk membuat taman-taman yang 
ada di Bogor (taman corat coret, taman ekspresi & taman kencana), 
liputan dari stasiun TV, serta ucapan selamat natal, tahun baru, 
lebaran, dan lain-lain. Hanya saja kata-kata yang digunakan sedikit 
non formal daripada facebook fanpage. Selain itu, untuk di instagram 
mereka juga membagikan video-video testimoni para pelanggan. 

2. Bagaimana cara berinteraksi dengan para pelanggan melalui media sosial 
serta respon yang diberikan pada setiap pertanyaan pelanggan? 

Dengan memanfaatkan jumlah likes fanpage Klappertaart Huize yang 
mencapai 8000 lebih, maka mudah bagi Klappertaart Huize untuk 
membagikan kegiatan dan berinteraksi dengan publik. Kegiatan yang 
dibagikan di fanpage yaitu kegiatan donor darah dengan mengundang 
sekolah. Kegiatan lainnya adalah dengan membalas komentar para 
followers Klappertaart Huize di instagram. 

Pengguna twitter sering mengecek timeline kemudian meretweet 
kicauan yang menarik atau bermanfaat. Jika Klappertaart Huize 
memposting produk makanan ataupun minuman kemudian berkomentar 
atau meretweet postingan Klappertaart Huize, maka selalu dibalas. Selain 
itu, mencari twit melalui tag atau hashtag (#) serta meretweet kicauan dari 
para pelanggan yang memposting di twitter merupakan cara efektif untuk 
berinteraksi secara tidak langsung dengan para pelanggan melalui media 
sosial. 

3. Adakah kegiatan seperti bakti sosial, kegiatan perbaikan lingkungan, atau 
menjadi sponsor dalam kegiatan sosial yang dilakukan untuk 
meningkatkan reputasi yang dibagikan di media sosial? 

Ada, yaitu kegiatan memberikan sponsor kepada pemerintahan 
seperti penghijauan, menyumbang dana untuk membuat taman-taman di 
Bogor, donor darah. 
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3.5. Acara dan Pengalaman (Event) 

1. Kegiatan apa yang sering dilakukan yang dibagikan melalui sosial media? 

Acara yang diadakan di Klappertaart Huize diantaranya live music dan 
cooking class. Live music dilakukan rutin setiap Jumat malam. Selama acara 
berlangsung, liputan kegiatan akan dibagikan di facebook, twitter, dan 
instagram. Sedangkan acara cooking class yang ditujukan kepada 
perkumpulan wanita tertentu atau ibu-ibu arisan pasti selalu dibagikan di 
facebook fanpage Klappertart Huize. Para followers yang melihat postingan 
tersebut akan membuat rasa keinginan para customer untuk datang ke 
Klappertaart Huize. 

2. Kegiatan apa yang dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan di 
media sosial? 

Instagram juga digunakan Klappertaart Huize untuk men-share acara 
dan pengalaman yang terjadi di Klappertaart Huize, seperti postingan foto 
live music, posting video seperti video testimoni dari customer. Biasanya 
orang-orang akan melihat postingan tersebut. 

3.6. Keuntungan dan kelemahan promosi melalui media sosial 

Kegiatan promosi melalui media sosial memiliki keuntungan dan 
kelemahan tersendiri. Klappertaart Huize melihat bahwa melakukan pomosi 
melalui media sosial tidak perlu banyak biaya, cepat sampai ke pelanggan, 
waktunya bisa disetting sendiri. Perbandingannya adalah jika di koran hanya 
sekali sehari hanya di hari terbit sedangkan di media sosial bisa setiap hari (pagi, 
siang, malam). Ini bisa dilakukan pada jam-jam tertentu agar lebih efektif seperti 
waktu menunggu. Pengguna dapat melakukan setting kapan kira-kira orang 
sedang membuka media sosial seperti menunggu kendaraan ketika akan pergi ke 
kantor atau pulang kantor. Hal ini tentunya berbeda ketika kita memasang iklan 
di radio atau koran yang waktunya bukan disesuaikan oleh kita. Berikut adalah 
kutipan wawancara: 

“Jam efektif nya dimulai sejak jam 05.00  sampai 06.30 pagi. Biasanya 
orang-orang pada jam segitu sedang berada di jalan menuju tempat kerja. 
Misalnya, sedang berada di dalam kereta atau angkutan umum biasanya mereka 
memainkan handphone mengecek media sosial. Jam efektif lain nya yaitu jam 
12.00 sampai 13.00 siang pada jam makan siang, karena kalau lebih dari jam 
makan siang kurang efektif” 

Dari segi waktu, penggunaan media sosial sebagai alat promosi memang 
sangat efisien. Karena hanya tinggal foto, ketik caption dan post. Ini hanya 
membutuhkan beberapa menit saja ketimbang memasang iklan di billboard yang 
harus mengkreasikan design atau bahkan menyewa design grafis untuk membuat 
tampilan iklan terbaca dan menarik jika dilihat di jalan.  
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Dalam kegiatan promosi melalui media sosial, tidak hanya kemudahan yang 
dihadapai namun juga kendala. Adapun kendala yang dihadapi Klappertaart 
Huize dalam promosi melalui mediasosial seperti yang dikutip dari wawancara 
adalah sebagai berikut:   

“Kesulitannya kita ngga tau mereka membaca atau tidak. Jadi 
informasinya kadang nyampe atau tdak karena terlalu banyak atau terlalu cepat 
jadi ngga tau infonya sampai apa tidak karena harus menunggu komentar dulu 
baru kita tau mereka melihat apa tidak postingan juga”. 

Salah satu cara pomosi yang dilakukan Klappertaart Huize adalah bekerja 
sama dengan beberapa foodbloger. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arif 
selaku bagian marketing Klappertaart Huize: 

”salah satunya dari foto yg diupload harus menarik. Promo melalui food 
bloger. Setiap sabtu-minggu menggundang beberapa food bloger. Kemudian  
nanti mereka mereview makanan Klappertaart Huize sama posting ke media 
sosial punya mereka. Biasanya para foodblooger ini followers nya itu antara 
5000-50.000 ke atas. selain murah hanya dengan menyediakan makanan, 
efeknya luar biasa”. 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di atas adalah bahwa kegiatan 
promosi yang dilakukan di Klappertaart Huize telah melakukan beberapa hal seperti 
yang dikemukakan oleh Kotler et al. (2009) yaitu Promosi dilakukan dengan 
Advertising, Sales Promotion, Public Relation, serta Event. Klappertaart Huize sudah 
melakukan hal tersebut sesuai dengan teori tersebut.  

Saran untuk Klappertaart Huize adalah untuk tetap melakukan promosi melalui 
media sosial dengan lebih meng-explore produk-produk yang dimiliki. Selain itu, 
endorse kepada artis yang memiliki followers yang banyak melalui instagram yang juga 
cukup efektif seperti dilakukan oleh beberapa cafe atau restaurant yang ada di area 
Bogor. Karena endorser yang dilakukan belum kepada artis. 
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