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Abstrak 

Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, kondisi geografis 

Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak negara bagian Malaysia 

adalah menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, dimana Entikong 

sebagai border (pintu masuk) yang berpotensi besar terhadap kunjungan wisatawan 

asing/mancanegara. Kondisi inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mencoba 

mengkaji lebih jauh tentang kepariwisataan Kalbar dengan fokus penelitian pada aspek 

bauran pemasaran jasa dan pengaruhnya terhadap loyalitas wisatawan pada ODTW 

Kalbar. Kajian penelitian ini diperdalam dengan memasukkan variabel tingkat 

pendapatan wisatawan sebagai variabel yang memoderasi antara bauran pemasaran jasa 

pariwisata dengan loyalitas wisatawan pada ODTW Kalbar. 

 

Kata Kunci: MEA 2015, border, ODTW, bauran pemasaran, loyalitas  

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Indonesia memiliki potensi besar untuk kawasan tujuan wisata dunia. Hal ini 

dikarenakan adanya 3 faktor yang membedakan Indonesia dari negara lain, yaitu 

masyarakat yang ramah, alam yang indah dan kekayaan budaya yang beragam. Ketiga 

unsur tersebut akan mendukung pesatnya kemajuan pariwisata Indonesia di masa yang 

akan datang. Jumlah  kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut : 

Tabel 1 

Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia 

NO Bulan/Tahun Kunjungan 

1 

2 

3 

Desember / 2013 

Desember / 2012 

Desember / 2011 

860,7 Ribu 

767,0 Ribu 

724,5 Ribu 
   Sumber : Badan Pusat Statistik, Februari 2014 
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Dari Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa kunjungan wisman ke Indonesia 

semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan yang demikian 

antara lain dipengaruhi oleh situasi keamanan negara Indonesia yang kondusif dari 

Tahun 2011 s/d Tahun 2013. 

Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, kondisi geografis Kalimantan 

Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak negara bagian Malaysia adalah 

menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, dimana Entikong sebagai 

border (pintu masuk) yang berpotensi besar terhadap kunjungan wisatawan 

asing/mancanegara. 

Perkembangan jumlah kunjungan wisman yang berkunjung ke Kalimantan Barat 

menurut pintu masuk yaitu melalui Entikong dapat dilihat pada tabel  2  berikut : 

Tabel 2 

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman yang Berkunjung 

Ke Kalimantan Barat menurut Pintu Masuk 

Pintu Masuk 

Desember 

2012 

(Kunjungan) 

November 

2013 

(Kunjungan) 

Desember  

2013 

(Kunjungan) 

 

Entikong 

 

 

3101 

 

2330 

 

 

2948 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2014 

 

Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa kunjungan wisman ke Kalimantan 

Barat berfluktuasi. Jumlah kunjungan yang demikian antara lain dipengaruhi oleh 

kurang yakinnya wisatawan manca negara terhadap kondisi keamanan dan kenyamanan 

untuk berwisata di Kalbar. Apalagi diketahui seringkali terjadinya kabut asap di musim 

kemarau akibat pembakaran lahan yang dapat menyebabkan terjadinya ISPA (Infeksi 

Saluran Pernapasan) dan terhambatnya jalur transportasi baik udara, laut maupun darat. 

Berbagai potensi  budaya dan alam daerah kalimantan barat merupakan sumber 

bagi pengembangan kepariwisataan daerah . Potensi yang ada ini belum tergali secara 

optimal sehingga masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

perekonomian daerah. Beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, Nusa 
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Tenggara, Lombok dan masih banyak lagi daerah lainnya , saat ini telah mampu 

menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerahnya. Tetapi tentu 

saja dengan ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Berkembangnya pariwisata 

Kalimantan Barat merupakan pekerjaan rumah yang harus diatasi melalui komitmen dan 

koordinasi berbagai pihak terkait dalam penyedia jasa kepariwisataan. Dengan demikian 

diharapkan kepariwisataan kalbar dapat menjadi salah satu faktor utama penunjang 

perekonomian daerah. 

Adapun yang menjadi sasaran dalam pengembangan pariwisata Kalbar meliputi : 

- Objek dan daya tarik wisata 

- Sarana dan prasarana wisata 

- Sarana dan prasarana transportasi 

- Sarana dan prasarana umum 

- Sarana dan prasarana kesehatan 

- Pembinaan dan poengambangan SDM 

- Promosi dan pemasaran pariwisata 

- Pengembangan investasi 

 

Adapun ODTW Tabel 3 berikut ini: 

 

 

TABEL 3 

ODTW UNGGULAN KALBAR 

 
NO KABUPATEN / KOTA NAMA ODTW 

1 KOTA PONTIANAK 1. TUGU KHATULISTIWA 

           2.       KERATON KADRIAH 

  3.  SUNGAI KAPUAS 

           4.       TAMAN ALUN KAPUAS 

2 KABUPATEN PONTIANAK 1. PULAU TEMAJO 

  2. PANTAI KIJING 

  3. MAKAM OPU DAENG MANAMBON 

  4. SEBUKIT RAMA 

3 KABUPATEN LANDAK 1. MAKAM JUANG MANDOR 

  2. RUMAH BETANG 

  3. AIR TERJUN BANANGGAR 

  4. AIR MERAH 

  5. PASAR TRADISIONAL  GUNUNG SEHU 

4 KOTA SINGKAWANG 1. PANTAI PASIR PANJANG 

  2. GUNUNG POTENG 

  3. CAP GO MEH 

  4. KAMPUNG NELAYAN 
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5 KABUPATEN BENGKAYANG 1. PULAU RANDAYAN 

  2. PULAU KABUNG 

  3. PANTAI SAMUDRA INDAH 

  4. GUA MARIA 

  5. AIR TERJUN 

6 KABUPATEN SAMBAS 1. KERATON SAMBAS 

  2. PANTAI SELIMPAI 

  3. DANAU SEBIDANG 

  4. DANAU SAJINGAN 

  5. PANTAI SINAM 

7 KABUPATEN SANGGAU 1. PANCUR AJI 

  2. RIAM SURAH TEMBAWANG 

8 KABUPATEN SEKADAU 1. BATU TERTULIS 

   

9 KABUPATEN SINTANG 1. HUTAN WISATA BANING 

  2. BUKIT KELAM 

3. AIR TERJUN NOKANNAYAN 

  4. RUMAH BATANG ENSAID PANJANG 

  5. KERATON KERAJAAN SINTANG 

10 KABUPATEN MELAWI 1. TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA 

11 KABUPATEN KAPUAS HULU 1. TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN 

  2. DANAU SENTARUM 

12 KABUPATEN KETAPANG 1. TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG 

  2. TAMAN NASIONAL KEPUALAUAN   KARIMATA 

  3. PANTAI AIR MATI 

  4. WISATA PENDIDIKAN LINGKUNGAN CINTA 

BAHARI (PULAU SAWI) 

Sumber : Statistik Daerah Propinsi Kalimantan Barat 2009 

   

  Berdasarkan Tabel 3 diatas, ternyata Kalbar memiliki sumber daya pariwisata 

yang potensial, dilihat dari banyaknya ODTW yang terdapat dimasing-masing 

kabupaten yang ada di Kalbar tetapi ternyata hal tersebut tidak ditunjang dengan jumlah 

wisatawan yang datang ke ODTW Kalbar, dimana ditandai dengan minimnya jumlah 

wisatawan yang datang ke ODTW Kalbar sehingga hal ini menggambarkan bahwa 

pariwisata Kalbar tidak memiliki keunggulan dalam bersaing. 

Hal tersebut disadari oleh pemerintah, sehingga dibuatlah grand strategy untuk 

pengembangan kepariwisataan Kalbar yaitu berupa pengembangan fasilitas penunjang 

wisata untuk skala pusat pelayanan dan ODTW , sebagaimana terlihat pada tabel 4 

berikut : 
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TABEL 4 

PENGEMBANGAN FASILITAS PENUNJANG WISATA 

UNTUK SKALA PUSAT PELAYANAN DAN ODTW 

 

KOMPONEN 

PENGEMBANGAN 
JENIS FASILITAS 

LOKASI 

PENGEMBANGAN 

Pengembangan Fasilitas 

Akomodasi 

Hotel resort 

Hotel kota 

Homestay / penginapan 

Hotel melati 

Camping Ground 

Kawasan Kota Pontianak,  dan 

daerah perbatasan. 

 

 

Kabupaten, Kota  

Pengembangan Fasilitas Rumah 

Makan 

Rumah makan internasional 

Rumah makan Indonesia / lokal 

Entikong, Pontianak 

Pengembangan Fasilitas 

Informasi Wisata 

Tourism Information center (TIC)\ 

Papan informasi wisata 

Touch-screen Sistem layanan 

informasi wisata 

 

Pintu masuk : Bandara, 

Pelabuhan, Terminal 

Pengembangan Fasilitas 

Telekomunikasi 

Wartel 

Warnet 

 

Pengembangan Fasilitas 

Penjualan Cinderamata 

Art shop 

Kios cenderamata 

Semua wilayah dan objek 

Pengembangan Fasilitas 

Penukaran uang 

Money changer  

Pengembangan Fasilitas 

Jasa Pengatur Perjalanan Wisata 

Biro Perjalanan Wisata Pontianak, Perbatasan,  Entikong 

Sumber : Statistik Daerah Propinsi Kalimantan Barat 2009 

 

Data-data di atas menggambarkan bahwa grand strategy pariwisata Kalbar yang 

dibuat oleh pemerintah sudah cukup tertuang didalamnya, mulai dari adanya hotel 

resort, rumah makan, Tourism International Center , Wartel, Art Shop, money changer 

serta biro perjalanan wisata. Dengan adanya grand strategy tersebut, memberikan 

gambaran yang jelas bahwa masih harus dilakukan kerja keras untuk meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan Kalbar. Untuk itu pengembangan pariwisata di 

Kalimantan Barat memerlukan strategi pemasaran yang tepat dan andal, sesuai dengan 

karakteristik alam, budaya daerah serta keadaan / kemampuan /kondisi ekonomi 

masyarakatnya. Namun itu semua tidaklah berarti apapun jika tidak didukung oleh 

kebijakan positif dari pemerintah setempat terhadap  pengembangan kepariwisataan 

Kalbar. 

Kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mencoba mengkaji lebih jauh 

tentang kepariwisataan Kalbar dengan fokus penelitian pada aspek bauran pemasaran 

jasa dan pengaruhnya terhadap loyalitas wisatawan pada ODTW Kalbar. Kajian 

penelitian ini diperdalam dengan memasukkan variabel tingkat pendapatan wisatawan 
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sebagai variabel yang memoderasi antara bauran pemasaran jasa pariwisata dengan 

loyalitas wisatawan pada ODTW Kalbar. 

 

1.2. PERMASALAHAN 

     Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi 

rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW 

Kalbar? 

2. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 

3. Apakah tempat berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW 

Kalbar? 

4. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW 

Kalbar? 

5. Apakah orang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 

6. Apakah bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW 

Kalbar? 

7. Apakah proses berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 

8. Apakah variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel produk terhadap 

loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 

9. Apakah variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel harga terhadap 

loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 

10. Apakah variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel tempat terhadap 

loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 

11. Apakah variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel promosi terhadap 

loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 

12. Apakah variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel orang terhadap 

loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 

13. Apakah variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel bukti fisik 

terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 

14. Apakah variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel proses terhadap 

loyalitas wisatawan ODTW Kalbar? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh produk  terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga  terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

3. Untuk mengetahui pengaruh tempat terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

4. Untuk mengetahui pengaruh promosi  terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

5. Untuk mengetahui pengaruh orang terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

6. Untuk mengetahui pengaruh bukti fisik  terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

7. Untuk mengetahui pengaruh proses  terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

8. Untuk mengetahui peranan variabel pendapatan yang memoderasi pengaruh antara 

variabel produk terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

9. Untuk mengetahui peranan variabel pendapatan yang memoderasi pengaruh antara 

variabel harga terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

10. Untuk mengetahui peranan variabel pendapatan yang memoderasi pengaruh antara 

variabel tempat terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

11. Untuk mengetahui peranan variabel pendapatan yang memoderasi pengaruh antara 

variabel promosi terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

12. Untuk mengetahui peranan variabel pendapatan yang memoderasi pengaruh antara 

variabel orang terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

13. Untuk mengetahui peranan variabel pendapatan yang memoderasi pengaruh antara 

variabel bukti fisik terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

14. Untuk mengetahui peranan variabel pendapatan yang memoderasi pengaruh antara 

variabel proses terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1.Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan dalam memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran khususnya di bidang 

perilaku konsumen dalam mengkonsumsi jasa kepariwisataan terutama dalam 

hal bauran pemasaran, loyalitas dan tingkat pendapatannya.                     

2. Membandingkan antara ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah ada dengan 

kenyataan empiris yang terjadi dalam usaha kepariwisataan. 
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1.4.2.Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah 

dalam membangun, mengelola, dan memasarkan kepariwisataan Kalbar. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan 

sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

2.1. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan 

yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya 

tarik wisata , termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang 

terkait di bidang tersebut (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan). 

Selanjutnya Margenroth dalam Yoeti (2000 : 117) menjelaskan bahwa pariwisata adalah 

lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu, 

untuk berpesiar ke tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil 

perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan kebudayaan atau 

keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.  

 

2.2 Pengertian Wisatawan 

The International Union of Official Travel Organization  (IUOTO) tahun 1963 

dalam Yoeti 2001 telah memberikan batasan tentang wisatawan (Tourist)  : Temporary 

visitors staying at least 24 hours in the country visited and the purpose of whose 

journey can be classified under one of the following headings :Leisure (recreation, 

holiday, health, study, religion, and sport) and Business, family, mission, and meeting. 

 

2.3. Produk dan Industri Pariwisata  

Produk pariwisata merupakan perpaduan antara pelayanan dari produk-produk 

yang berbeda bentuk dan jenisya. Produk tersebut dapat berupa transportasi, 

penginapan, objek dan daya tarik wisata, restoran, dan sebagainya (Undang Undang No 

10 tahun 2009 tentang Kepariwisatan).  

Industri pariwisata menurut Damarjadi dalam Yoeti 2000 adalah rangkuman dari 

berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk 
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maupun jasa-jasa /layanan atau service yang nantinya baik secara langsung maupun 

tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perawatannya. 

 

2.4. Pemasaran produk industri pariwisata 

Pemasaran produk pariwisata sebaiknya berorientasi pada wisatawan , dimana 

dalam penyiapan produk pariwisata yang akan ditawarkan kepada konsumen, senantiasa 

memperhatikan motivasi dan kepuasan wisatawan. Pemasaran pariwisata   didefinisikan 

oleh Yoeti (2000:30) sebagai berikut : 

”Pemasaran pariwisata (tourism marketing ) adalah suatu sistem dan koordinasi 

yang dilaksanakan  sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di bidang kepariwisataan, baik milik swasta maupun pemerintah, dalam 

lingkup lokal, regional , nasional dan internasional untuk dapat mencapai 

kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar ”. 

 

2.5 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen  didefinisikan sebagai tindakan yang langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. (Engel, Blacnwell 

dan miniard, diterjemahkan oleh F.X Budiyanto, 1994:3) 

Menurut Swastha dan Handoko (1997 :10) pengertian perilaku konsumen  

adalah sebagai berikut : Perilaku konsumen (consumer behavior) adalah kegiatan-

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.  

American Marketing association mendefinisikan perilaku konsumen (consumer 

behavior) sebagai interakasi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan 

kejadian di sekitar kita di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka. (Peter, J. Paul dan Olson, c. Jerry, Alih bahasa olah Damos Sihombing, 

1999: 6). 

Dari ketiga pengertian perilaku konsumen diatas, terdapat tiga elemen penting 

dari arti perilaku konsumen, yaitu: 

a. Proses pengambilan keputusan. 

b. Kegiatan-kegiatan fisik dari individu dalam menilai, menetapkan dan 

mempergunakan  barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. 
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c. Perilaku konsumen adalah dinamis, hal tersebut melibatkan interaksi antara 

pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitarnya hal tersebut melibatkan 

pertukaran 

 

2.6 Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis 

terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang 

diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai 

kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang 

disebut ”empat P” : Product (Produk), Price (Harga), Place (Tempat) dan Promotion 

(Promosi). Kotler & Armstrong (2008 : 62). 

 Kotler & Armstrong (2008 : 62) mendefinisikan produk sebagai kombinasi barang 

dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Harga adalah jumlah 

uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk.  Tempat meliputi 

kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Promosi 

berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan 

membelinya. 

 Pendekatan pemasaran 4P sering berhasil untuk barang, tetapi berbagai elemen 

tambahan perlu diperhatikan dalam bisnis jasa. Booms dan Bitner dalam Kotler 

(2002 : 493) menyarankan 3P tambahan dalam pemasaran jasa: orang (People), bukti 

fisik (Physical evidence), dan proses (Process). Yazid (1999 : 146) mendefinisikan 

orang sebagai semua aktor yang terlibat dalam penyajian jasa. Proses merupakan 

langkah aktual yang dialami konsumen atau aliran operasional jasa. Bukti fisik 

mencakup semua aspek fasilitas fisik organisasi.  

 

2.7 Loyalitas Pelanggan (Customer Loyalty) 

 Memiliki pelanggan yang loyal adalah tujuan akhir dari semua perusahaan. Tetapi 

kebanyakan dari perusahaan atau produsen tidak mengetahui bahwa loyalitas pelanggan 

dapat dibentuk melalui beberapa tahapan. Mulai dari mencari calon pelanggan potensial 

sampai dengan advocate customers yang akan membawa keuntungan bagi perusahaan.  
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 Oliver (1997 : 392) mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai : Komitmen untuk 

bertahan secara mendalam dengan melakukan pembelian ulang atau berlangganan 

kembali dengan produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, 

meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku.  

 

III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

Paradigma penelitian mengenai pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap 

loyalitas wisatawan pada ODTW Kalbar dengan tingkat pendapatan sebagai variabel 

moderasi   dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut : 
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3.2  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

2. Harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

3. Tempat berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

4. Promosi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

5. Orang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

6. Bukti Fisik berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

7. Proses berpengaruh signifikan terhadap loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

8. Variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel produk terhadap loyalitas 

wisatawan ODTW Kalbar 

9. Variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel harga terhadap loyalitas 

wisatawan ODTW Kalbar 

10. Variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel tempat terhadap loyalitas 

wisatawan ODTW Kalbar 

11. Variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel promosi terhadap 

loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

12. Variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel orang terhadap loyalitas 

wisatawan ODTW Kalbar 

13. Variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel bukti fisik terhadap 

loyalitas wisatawan ODTW Kalbar 

14. Variabel pendapatan memoderasi pengaruh antara variabel proses terhadap loyalitas 

wisatawan ODTW Kalbar 

 

IV. OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

4.1. Disain Penelitian  

Penelitian ini merupakan pendekatan ilmu ekonomi terutama dalam ilmu 

manajemen yang menfokuskan pada bidang manajemen pemasaran secara lebih khusus 

pada aspek bauran pemasaran (7P)  yaitu Price, Product, Place, Promotion, People, 

Physical Evidence, Process dan pengaruhnya terhadap loyalitas dengan tingkat 

pendapatan sebagai variable moderasi. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi tentang bauran pemasaran dan loyalitas 

wisatawan pada ODTW Kalbar. Sedangkan penelitian verifikatif dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis dengan metode 

penelitian yang telah dirumuskan melalui perhitungan-perhitungan statistik. Pengujian 

hipotesis dalam hal ini berkenaan dengan pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas 

wisatawan pada ODTW Kalbar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dimana 

menurut Kerlinger dalam Sugiyono (1999:7) penelitian survey adalah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sample yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

relative, distribusi, dan hubungan –hubungan antar variable sosiologis dan psikologis. 

 

4.2. Populasi Dan Sampel  

4.2.1. Populasi 

Menurut Sugiyono, (2010:61), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh wisatawan ODTW Kalbar. 

 

4.2.2. Teknik Penarikan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.. 

Mengingat bahwa dalam penelitian ini jumlah anggota populasi tidak dapat dihitung 

(infinit), maka peneliti menggunakan teknik penarikan sample berupa non probability 

sampling, yaitu melalui accidental sampling. Sugiyono (2010:67) mengemukakan 

bahwa accidental sampling adalah teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, 

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

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data. 
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 Besarnya sample menurut Masri Singarimbun dan Effendi (1989:152), dapat 

ditentukan sendiri berdasarkan pertimbangan praktis seperti besarnya biaya 

pengeluaran, tenaga dan limit waktu yang tersedia. Dalam penelitian pemasaran 

seringkali jumlah anggota populasi sulit diketahui, misalnya menyangkut jumlah 

konsumen atau calon konsumen, maka alternative formula yang dapat digunakan 

sebagai berikut (Supramono,2005:62) : 

                    (P x Q) 

n = (Z2α)    -------------- 

                       d2 

 

dimana : 

n       = Jumlah sampel 

Z α    = Z table dengan tingkat signifikansi tertentu 

P       = Proporsi populasi yang diharapkan memiliki karakteristik tertentu 

Q       =(1-P), Proporsi populasi yang diharapkan tidak memiliki  

            karakteristik tertentu 
d       = Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (dinyatakan dalam %) 

 

Diperkirakan dalam penelitian ini 50% wisatawan yang memenuhi karaktestik sampel, 

tingkat signifikansi 5% maka ukuran sampel adalah  : 

                         (50 x 50) 

n = (2,58 2)    -------------- 

                              5 2 

n = 1.849,15 dibulatkan menjadi 2000 konsumen 

 

 

4.3  Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data  

Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari : 

4.3.1 Data Primer 

Data primer yaitu data yang penulis kumpulkan sendiri dan olah sendiri 

berdasarkan informasi-informasi/masukan-masukan yang diperoleh dari lapangan 

melalui : 

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden 

wisatawan pada ODTW Kalbar. 
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2. Kuesioner, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kepada responden 

wisatawan pada ODTW Kalbar.  

3. Survei lapangan, yaitu pengamatan secara langsung terhadap keberadaan ODTW 

Kalbar, perilaku konsumen dan pengelolaan ODTW Kalbar. 

 

4.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Dalam hal 

ini, data diperoleh dari : 

a. Studi dokumentasi, yaitu melalui penelusuran publikasi tentang kepariwisataan 

Kalbar yang diperoleh peneliti melalui berbagai sumber berupa publikasi 

pemerintah, pelaku usaha pariwisata Kalbar dan pihak terkait lainnya. 

b. Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelaahan literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti penulis. 

 

4.4 Analisis Data  

Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik 

secara simultan maupun parsial, serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini digunakan analisis kuantitatif berupa Struktur Equation Modeling 

(SEM) atau bahasa lainnya permodelan persamaan struktural.   Sugiyono (323:2010) 

SEM dapat dideskripsikan sebagai suatu analisis yang menggabungkan suatu 

pendekatan analisis faktor, model struktural, dan analisis jalur.   

Teknik analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis dalam proses SEM ada 

dua langkah (Hair et al, 1995:623) yaitu : 

1. Validitas model pengukuran (measurement model) 

Model pengukuran ditujukan untuk mengkonfirmasi dimensi-dimensi yang 

dikembangkan pada sebuah faktor. Validitas model pengukuran dilakukan dengan 

confirmatory factor analysis. 

2. Kesesuaian model struktur (structur model) 

Model struktur menunjukkan struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan 

kausalitas antara kesesuaian model struktur dilakukan dengan analisis jalur. 
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