
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri pariwisata di Yogyakarta memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan pertumbuhan daerah dari segi destinasi kunjungan pariwisata 

di Yogyakarta, bahkan mendorong Yogyakarta untuk menjadi daerah maju. 

Tingkat pengunjung pariwisata di Yogyakarta setiap tahunnya selalu 

meningkat pesat dikarenakan terdapat banyaknya tempat pilihan wisata di 

Yogyakarta mulai dari wisata alam, wisata historical, wisata buatan, dan 

lain-lain, Terdapat banyak wisata buatan yang ada di Yogyakarta salah 

satunya yang terbesar saat ini adalah Jogja Bay. Jogja Bay merupakan 

perusahaan jasa yang bergerak dibidang pariwisata. Jogja Bay merupakan 

salah satu wahana petualangan air ( waterpark ) terbesar di Indonesia yang 

berada di daerah Yogyakarta.  

Sejak berdiri tahun 2015 Jogja Bay Waterpark telah memiliki 

memiliki 19 wahana air. Untuk meningkatkan value terhadap konsumen, 

Jogja Bay terus menambah beberapa wahana sehingga saat ini Jogja Bay 

sudah memiliki 21 wahana air yang tidak dipungut biaya untuk semua 

pengunjung yang sudah membeli tiket masuk. Jogja Bay Waterpark juga 

melakukan inovasi Teknologi informasi melalui kerjasama penjualan tiket 

dengan beberapa Online Travel Agent ( OTA ) dan Wholeseller di 

Indonesia untuk membantu penjualan tiket masuk dan peningkatan revenue 



 

 

pendapatan. Penjualan melalui Online Travel Agent ( OTA ) dan 

Wholeseller ( Retail ) dapat di jangkau oleh calon konsumen di seluruh 

Indonesia. Ada beberapa daftar kerjasama yang sudah dilakukan Jogja Bay 

Waterpark untuk penjualan Online Travel Agent ( OTA ) dan Retail seperti 

Traveloka, Tiket.com, Tokopedia, Deal Java, Alfamart, Alfamidi, dan 

Indomaret.  Jogja Bay juga melakukan kerjasama dengan dua perusahaan 

transportasi online terbesar & satu perusahaan bank terbesar di Indonesia 

karena mereka menyediakan platform pembayaran secara online dan dapat 

memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi. Dalam kerjasama ini, 

Jogja Bay Waterpark akan memberikan fasilitas untuk semua pengguna 

mitra Go-Jek, Grab dan pemegang Kartu CC dan Debit Bank Mandiri yang 

ada di Indonesia. Dengan Go-Pay ( Go-Jek ), Grab Pay, dan Mandiri Online 

memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran. 

Akan tetapi meski dari sisi asset terus bertambah, Jogja Bay 

mengalami salah satu kendala bisnis yaitu ketatnya persaingan. Di era 

modern seperti sekarang ini, banyak sekali terdapat tempat wisata di 

Yogyakarata yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat di Jogja maupun 

yang diluar Jogja seperti Kids Fun, Gembira Loka, Sindu Kusuma Edupark, 

Galaxy Waterpark, Balong Waterpark, Candi Prambanan, Candi Borobudur, 

Candi Ratu Boko, Wisata Alam ( Kebun Buah Mangunan, Hutan Pinus, 

Pantai Wonosari, dan lain-lain ).  Masing-masing tempat wisata tersebut 

berusaha untuk membuat tempatnya lebih unggul dibandingkan dengan 

tempat wisata lain, sehingga kegiatan pemasaran yang baik dan tepat 

menjadi penting dalam menunjang peningkatan dan perkembangan sebuah 



 

 

tempat wisata. Oleh karena itu, dalam hal ini tempat wisata harus mampu 

merebut hati pengunjung agar pelayanan yang mereka berikan mampu 

memberikan kepuasan kepada pengunjungnya. 

Kendala bisnis lain yang dialami oleh Jogja Bay saat ini yaitu 

menurunnya jumlah pengunjung selama kurang lebih 3 tahun Jogja bay 

berdiri. Berbeda dengan pesaing lainya yang jumlah pengunjung setiap 

tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 

Jogja Bay. 
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Sumber:  Jogja Bay Time Series Visitors (2019) 

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa 3 pesaing lainya yang 

sama sama bergerak di bidang pariwisata di Yogyakarta yang mampu 

meningkatan pengunjungnya per tahun nya hingga 7% - 8%. Dalam 3 tahun 

terakhir juga tingkat pengunjung atau wisatawan yang datang ke kota 

Theme Park 

TAHUN 

2016 2017 2018 

Jogja Bay 

Waterpark 
512.145 450.999 439.574 

Taman Pintar 
1.200.000 1.300.000 1.500.000 

Kids Fun 
750.000 800.000 860.000 



 

 

Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2016 

sampai 2018.  

Disisi lain, meskipun perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta 

semakin membaik setiap tahunnya, hasil yang dicapai Jogja Bay saat ini 

masih jauh dari apa yang ditargetkan perusahaan. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan pertumbuhan, Perusahaan harus mengetahui karakteristik 

konsumen salah satunya dengan mengetahui apa saja factor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap perusahaan Jogja 

Bay. Mengingat pentingnya keputusan pembelian dalam menjaga 

keberlangsungan perusahaan dan meningkatkan jumlah pengunjung, maka 

perusahaan harus serius dalam mengelola dan melakukan perencanaan 

strategi untuk meningkatkan kesadaran pengunjung akan keputusan 

pembelian di Jogja Bay Waterpark. Tingkat persaingan dalam dunia 

pariwisata yang tinggi menuntut perusahaan untuk bergerak cepat dalam hal 

menangkap semua segmen pasar dan meningkatkan kesadaran pengunjung 

terhadap purchase decision tempat wisata di Kota Yogyakarta khususnya di 

Jogja Bay, agar perusahaan dapat menghadapi permasalahan persaingan dan 

meningkatkan jumlah pengunjung tiap tahunnya seperti pesaing yang 

lainnya. Keputusan pembelian konsumen sangatlah penting bagi perusahaan 

telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Carunia Mulya Firdausy dan 

Rani Idawati (2017), Lili Suhaily dan Syarief Darmoyo (2017) dan Siska 

Yulianda dan Tati Handayani (2015) menyatakan bahwa purchase decision 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap persaingan, jumlah 

pengunjung dan peforma keberhasilan perusahaan. 



 

 

Selain Purchase Decision, perusahaan juga perlu untuk menganalisis 

mengenai Post Purchase Behaviour dari pelanggan Jogja Bay Waterpark. 

Perusahaan harus mengetahui apakah karakteristik konsumen yang sudah 

melakukan pengambilan keputusan pembelian akan berpengaruh terhadap  

perilaku paska pembelian konsumen di Jogja Bay Waterpark. Mengingat 

pentingnya perilaku pasca pembelian juga sangat memiliki pengaruh yang 

sangat besar bagi perusahaan kedepannya. Perilaku pasca pembelian 

konsumen sangatlah penting bagi perusahaan telah dibuktikan dalam 

beberapa penelitian. Hasil penelitian oleh Baruna Hadi Brata, Shilvana 

Husani, Hapzi Ali (2015) terkait pengaruh Price terhadap purchase 

decision on Nitchi at PT. Jaya Swaraya Agung dan penelitian dari Wina 

Puspitasari (2015) dan Sunardi, Jabal Tarik Ibrahim. Penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa purchase decision berpengaruh siginifikan terhadap 

post purchase behaviour.  

Untuk mendukung terciptanya purchase decision agar bisa 

meningkatkan persaingan dan jumlah pengunjung setiap tahunya, 

perusahaan bisa mendorong semua segmen pasar agar meningkatkan 

purchase decision dengan cara menggunakan strategi Marketing Mix. 

Bauran pemasaran atau marketing mix adalah perangkat alat pemasaran 

taktis yang dapat dikendalikan, produk, harga, distribusi, dan promosi yang 

dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan 

dalam pasar sasaran Kotler & Armstrong (1997:48). Marketing 

mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan kata 



 

 

lain marketing mix adalah kumpulan dari variabel yang dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen Sumarmi 

dan Soeprihanto (2010:274). Menurut Aaker dan Biel (1993) Brand Image 

atau citra merek adalah penilaian konsumen terhadap merek tersebut dalam 

sebuah pasar. Penciptaan tersebut dapat tercipta berdasarkan pengalaman 

pribadi maupun mendengar reputasinya dari orang lain atau media. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2007) Brand Image atau Citra merek adalah 

sekumpulan asosiasi mengenai suatu merek yang tersimpan dalam benak 

atau ingatan konsumen‖. Dengan marketing mix yang didukung oleh 

variable produk, harga, promosi dan, location serta dengan adanya 

dukungan dari Brand Image perusahaan dapat melakukan kegiatan 

pemasaran untuk mendukung terciptanya purchase decision yang tinggi. 

Untuk mendukung purchase decision dengan menggunakan 

marketing mix, hal pertama yang perlu diperhatikan perusahaan untuk 

meningkatkan keunggulan dalam persaingan dan jumlah pengunjung adalah 

Product. Product merupakan setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar 

untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian (purchase) atau 

konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan (Sumarni dan 

Soeprihanto 2010:274) dan sudah jelas apabila keinginan dan kebutuhan 

pengunjung terpenuhi maka tujuan setiap perusahaan untuk meraih 

keuungulan dalam bersaing dan meningkatkan jumlah pengunjung agar 

perusahaan selalu mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya penelitian oleh Amran Amran (2018) terkait pengaruh 

product quality terhadap purchase decision of MPV Cars. Penelitian 



 

 

tersebut menghasikan bahwa product quality berpengaruh siginifikan 

terhadap purchase decision. Selain itu, peneliti lain juga menyatakan hal 

serupa, seperti Gordius Argo, Suharno, Sri Mintarti, dan Sugeng Hariyadi 

(2015) terkait pengaruh product quality terhadap purchase decision. 

Peneliti ini juga menyatakan bahwa product quality berpengaruh siginifikan 

terhadap purchase decision. 

Selain Product, hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan 

keunggulan dalam persaingan dan jumlah pengunjung adalah Price. Price 

merupakan jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) atau 

sejumlah uang yang pelanggan bayar untuk produk tertentu yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya (Sumarni dan Soeprihanto 2010:281). Harga juga sangat 

berperngaruh signifikan terhadap purchase decision dikarenakan pelanggan 

akan membeli barang pada perusahaan jika pengorbanan yang dikeluarkan 

yaitu uang sesuai dengan manfaat yang mereka ingin dapatkan dari 

produksi barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Jika 

pelanggan sudah mendapatkan manfaat yang mereka inginkan maka tujuan 

setiap perusahaan untuk meraih keuungulan dalam bersaing dan 

meningkatkan jumlah pengunjung mudah untuk didapatkan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya penelitian oleh Baruna Hadi Brata, Shilvana 

Husani, Hapzi Ali (2015) terkait pengaruh Price terhadap purchase 

decision on Nitchi at PT. Jaya Swaraya Agung. Penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa price berpengaruh siginifikan terhadap purchase 

decision. Selain itu, peneliti lain juga menyatakan hal serupa, seperti Sabri 



 

 

Hasan, Musrin Wahid, dan Muh. Syafi’i Basamalah (2016) terkait pengaruh 

price terhadap purchase decision of Loans in Pt.BNI 46. Penelitian ini juga 

menyatakan bahwa price berpengaruh siginifikan terhadap purchase 

decision.  

Dari sudut pandang lain menurut Tjiptono (2008:219), menyatakan 

bahwa pada hakikatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya 

agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. Tjiptono juga menemukan bahwa 

Promotion dapat mempengarui Purchase Decision pada suata perusahaan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Purchase Decision seseorang pada 

suatu perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh Promotion yang dilakukan 

suatu perusahaan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Carolina 

Sofia G.M (2018) terkait pengaruh promotion terhadap purchase decision. 

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa promotion berpengaruh siginifikan 

terhadap purchase decision. Selain itu, peneliti lain juga menyatakan hal 

serupa, seperti Wina Puspitasari (2015) dan Sunardi, Jabal Tarik Ibrahim, 

dan Anas Tain (2016) terkait pengaruh Pomotion terhadap purchase 

decision of Growing Up Milk. Penelitian ini juga menyatakan bahwa 

promosi berpengaruh siginifikan terhadap purchase decision.  

Setelah Product, Price, dan Promotion, Purchase Decision juga bisa 

didukung oleh variable lainnya yaitu Location yang bisa menjadi salah satu 



 

 

faktor pendukung seseorang untuk melakukan purchase decision pada suatu 

perusahaan. Location dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran 

distribusi, saluran dimana produk tersebut sampai kepada konsumen. 

Definisi dari Sumarni dan Soeprihanto (2010:288) tentang saluran distribusi 

adalah, Saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk 

tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau industri pemakai. Location 

juga sangat berperngaruh signifikan terhadap purchase decision 

dikarenakan pelanggan akan membeli barang pada perusahaan jika lokasi 

yang ditempuh untuk mendapatkanya mudah untuk dijangkau dan akses 

transportasi umum yang mudah. Oleh karena itu lokasi wisata yang strategis 

akan memudahkan minat konsumen untuk menggunakan jasa atau 

mendapatkan akses terhadap tempat wisata tersebut.  

Lokasi juga bisa saja hanya sekedar variable pendukung dari ketiga 

variable yang sebelumnya, Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

penelitian oleh The Ninh Nguyen, Thi Thu Hoai Phan, dan Phoung Anh Vu 

(2015) terkait pengaruh location terhadap purchase decision. Penelitian 

tersebut menghasilkan bahwa location berpengaruh siginifikan terhadap 

purchase decision. Selain itu, peneliti lain juga menyatakan hal serupa, 

seperti Samart Deebijharn (2016) dan Chanchain Supartagorn (2017) yang 

juga menyatakan bahwa pengaruh location terhadap purchase decision. 

Beberapa penelitian ini juga menyatakan bahwa location cukup 

berpengaruh siginifikan terhadap purchase decision. 

Kemudian setelah didukung oleh beberapa variabel dari marketing 

mix, keputusan pembelian seorang pelanggan juga bisa didukung oleh 



 

 

variable tambahan seperti Brand Image dari perusahaan tersebut. Menurut 

Kotler dalam Simamora (2003) ―syarat merek yang kuat adalah brand 

image”. Namun ia mempertajam brand image itu sebagai posisi merek 

(brand position), yaitu brand image yang jelas berbeda unggul secara relatif 

dibanding pesaing. Citra akhirnya akan menjadi baik, ketika konsumen 

mempunyai penaglaman yang cukup dengan realitas baru. Realitas baru 

yang dimaksud yaitu bahwa sebenarnya organisasi bekerja lebih efektif dan 

mempunyai kinerja yang baik. Ketika Brand Image suatu perusahaan sudah 

sangat dikenal oleh seluruh segmen pasar,maka perusahaan tersebut akan 

sangat mudah untuk bersaing dengan pesaing yang lainnya dan dapat 

meningkatkan jumlah pengunjung tiap tahunnya. Ketika brand image 

perusahaan tersebut sudah dikenal, yang tersimpan dalam benak atau 

ingatan konsumen hanyalah kualitas atau mutu, dipercaya, 

diandalkan,manfaat, pelayanan, dan harga dari produk yang ditawarkan 

perusahaan tersebut sudah sangat baik (Schiffman dan Kanuk 2007). Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian oleh Gordius Argo, Suharno, 

Sri Mintarti, dan Sugeng Hariyadi (2015) terkait pengaruh brand image 

terhadap purchase decision. Penelitian tersebut menghasikan bahwa brand 

image berpengaruh siginifikan terhadap purchase decision. Selain itu ada 

beberapa peneliti lain yang juga menyatakan hal serupa, seperti Amran 

(2018), Suhaily dan Darmoyo (2017) terkait pengaruh brand image 

terhadap purchase decision. Tidak hanya Product, Price, Promotoin, dan 

Location yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian tapi 

brand image juga, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian 



 

 

diatas menujukan bahwa brand image memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap purchase decision. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang yang telah dibahas, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Product terhadap Purchase Decision di Jogja Bay ? 

2. Bagaimana pengaruh Price terhadap Purchase Decision di Jogja Bay ? 

3. Bagaimana pengaruh Promotion perusahaan terhadap Purchase 

Decision di Jogja Bay ? 

4. Bagaimana pengaruh Location perusahaan terhadap Purchase Decision 

di Jogja Bay ? 

5. Bagaimana pengaruh Marketing Mix (product, price, promotion dan 

location) perusahaan terhadap Purchase Decision di Jogja Bay ? 

6. Bagaimana pengaruh Brand Image perusahaan terhadap Purchase 

Decision di Jogja Bay ? 

7. Bagaimana pengaruh Purchase Decision perusahaan terhadap Post 

Purchase Behaviour di Jogja Bay ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Product terhadap Purchase Decision di 

Jogja Bay  

2. Untuk mengetahui pengaruh Price terhadap Purchase Decision di Jogja 

Bay  



 

 

3. Untuk mengetahui pengaruh Promotion perusahaan terhadap Purchase 

Decision di Jogja Bay  

4. Untuk mengetahui pengaruh Location perusahaan terhadap Purchase 

Decision di Jogja Bay 

5.  Untuk mengetahui pengaruh Marketing Mix (product, price, promotion 

dan location)  perusahaan terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

6. Untuk mengetahui pengaruh Brand Image perusahaan terhadap 

Purchase Decision di Jogja Bay  

7. Untuk mengetahui pengaruh Purchase Decision perusahaan terhadap 

Post Purchase Behaviour di Jogja Bay  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan hasil yang bermanfaat 

baik langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak, baik untuk 

kalangan teoritisi maupun kalangan ptaktisi, antara lain: 

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya bidang manajemen pemasaran jasa dan produk. 

2. Bagi manajemen Jogja Bay, diharapkan hasil penelitian ini bisa 

dimanfaatkan sebagai masukan beberapa faktor yang mempengaruhi 

atau meningkatkan performa untuk menghadapi persaingan dan 

meningkatkan jumlah pengunjung sehingga bisa membantu dalam 

pengambilan kebijakan untuk menciptakan performa keuangan yang 

baik. 

3. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi 

terhadap penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini bisa 



 

 

dikembangkan oleh penelitian selanjutnya sehingga bisa diperoleh hasil 

yang lebih mendalam dan dapat diaplikasikan pada kehidupan nyata. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan pustaka bagi teori-teori yang mendasari, relevan 

dan terkait dengan subyek dan permasalahan yang dihadapi dalam 

penyusunan Laporan thesis 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi gambaran umum dan sejarah tempat penelitian, metode 

yang digunakan, data yang diperlukan, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data dan hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan 

mengenai analisis terhadap masalah yang sedang diteliti. 

BAB V KESIMPULAN  

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 


