
PENGARUH BAURAN PEMASARAN (MARKETING MIX) 

TERHADAP KINERJA PENJUALAN JASA TOUR PADA 

BIRO PERJALANAN MEGA WISATA PALEMBANG 

 
Oleh : Zein Ghozali 

Dosen Universitas Sjakhyakirti 

 

 
ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari suatu gambaran tentang pengaruh bauran 

pemasaran  terhadap kinerja penjualan Biro Perjalanan Mega Wisata Palembang 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal.  Jumlah sampel 

dalam penelitian ini  adalah 50 orang pelanggan yang menggunakan jasa Biro Perjalanan 

Mega Wisata Palembang. Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuisioner. 

Di dalam penelitian ini terdapat dua kelompok variabel. Kelompok tersebut  

adalah variabel bebas yang terdiri dari variabel produk (X1), harga (X2), promosi (X3), 

Tempat (X4), manusia (X5), proses (X6) serta sarana fisik  (X7). Sedangkan variabel 

terikatnya adalah kinerja penjualan Biro Perjalanan Mega Wisata Palembang. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat pengaruh bauran pemasaran terhadap kinerja penjualan Biro 

Perjalanan Mega Wisata Palembang 

Untuk mengukur hubungan antar variabel digunakan alat analisis regresi linear 

berganda. Sesuai dengan hasil analisis regresi ternyata secara bersama-sama seluruh 

variabel bauran pemasaran memiliki pengaruh terhadap kinerja penjualan Biro Perjalanan 

Mega Wisata Palembang. Secara Parsial variabel proses memiliki pengaruh yang paling 

dominan terhadap kinerja penjualan Biro Perjalanan Mega Wisata Palembang 

’  

Kata kunci : Kinerja Penjualan 

 

PENDAHULUAN 

Pemasaran adalah faktor penting 

dalam membantu perusahan untuk 

meraih peluang-peluang dalam dunia 

bisnis. Sehingga peran pemasaran tidak 

dapat dipandang sebagai fungsi yang 

terpisah. Hal ini memiliki makna bahwa 

pemasaran adalah keseluruhan bisnis 

yang dilihat dari hasil akhirnya, yaitu 

dari sudut pelanggan. Jadi keberhasilan 

usaha tidak ditentukan oleh produsen 

melainkan oleh pelanggan. Pemasaran 

sendiri mencakup semua kegiatan 

perusahaan untuk beradaptasi dengan 

lingkungannya secara kreatif dan 

menguntungkan. 

Banyak sekali berkembang 

sektor-sektor usaha yang bergerak dalam 

bidang penyediaan jasa ; misalnya jasa 

angkutan, jasa  notaris, jasa kesehatan 

dan masih banyak bentuk usaha jasa 

lainnya. Biro Perjalanan Mega Wisata  

adalah suatu badan usaha yang bergerak 

dalam bidang penyediaan jasa yang 

antara lain meliputi; jasa penjualan tiket 

(city check in ), dan pelayanan jasa paket 

tour. 

Salah satu cara untuk 

meningkatkan pemasaran Biro 

Perjalanan Mega Wisata adalah dengan 

memberikan  layanan berkualitas dari 

pesaing secara konsisten. Kuncinya 

adalah memenuhi atau melebihi harapan 

kualitas jasa pelanggan sasaran. Dimana 

harapan pelanggan tersebut dibentuk 

oleh pengalaman masa lalunya, 

pembicaraan dari mulut ke mulut, dan 

iklan perusahaan jasa. Berdasarkan hal 

ini pula pelanggan memilih penyedia 

jasa, dan setelah menerima jasa tersebut 
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mereka akan membandingkan jasa yang 

mereka terima dengan jasa yang 

diharapkan. Jika jasa yang diterima 

berada di bawah jasa yang diharapkan, 

maka pelanggan tidak akan berminat 

lagi terhadap penyedia jasa tersebut. 

Pelaku bisnis jasa tour dan 

travel di kota Palembang saat ini masih 

terbilang sedikit.  Secara keseluruhan 

terdapat 20 buah biro jasa tour dan 

travel.  Dari jumlah tersebut hanya 7 

perusahaan biro yang berperan selaku 

market leadernya, yaitu: Wisin, 

Carmeta, Varita, Mitra, Mega Wisata, 

Musita, Ziar, dan Trijuno Jaya sehingga 

pasar untuk bisnis tersebut masih 

bersifat bersaing sempurna.  

Biro Perjalanan Mega Wisata  

yang berdiri sejak tanggal 3 Desember 

1995 merupakan salah satu perusahaan 

penjualan tiket dan jasa pelayanan paket 

tour  yang cukup populer di kota 

Palembang. Hal ini terlihat dalam 

jumlah konsumen yang memanfaatkan 

jasa layanan Biro Perjalanan Mega 

Wisata. Adapun data  tentang jumlah  

paket tour yang sudah dilaksanakan  di 

Biro Perjalanan Mega Wisata sejak 

tahun 1997-2001 seperti yang tergambar 

pada tabel 1 

Tabel 1  

Jumlah Paket Tour Yang Terealisasi 

Dari Tahun 1997-2001 

Tahun 

Jumlah Paket 

Tour 

1997 20 Paket 

1998 10 Paket 

1999 8 Paket 

2000 12 Paket 

2001 9 Paket 

Sumber : Biro Perjalanan. Mega Wisata 

Cabang Palembang 

 Dari data tabel di atas terlihat 

terjadi penurunan jumlah paket tour 

yang laku terjual. Hal ini disebabkan 

oleh belum diterapkannya satu strategi 

pemasaran juga semakin besarnya 

tuntutan konsumen terhadap kepuasan 

akan jasa yang dibelinya. 

Fasilitas lain yang diberikan 

terhadap pengguna jasa divisi tour 

(Leisure) Mega Wisata meliputi : 

Penjemputan kedatangan di airport atau 

stasiun, check in hotel dan city tour. 

Selain itu dalam prakteknya  

salah satu masalah yang sering dialami 

Biro Perjalanan Mega Wisata   adalah 

kurangnya sarana dan prasarana 

penunjang dalam mendukung aktivitas 

pemasaran jasa yang dijualnya dalam 

hal ini pada divisi tour (Leisure). 

 Dalam menyikapi 

permasalahan tersebut digunakan sistem 

sewa bus dan memberdayakan 

kendaraan operasional harian guna 

menunjang aktivitas divisinya. Melihat 

kenyataan tersebut maka Biro Perjalanan 

Mega Wisata  harus mengambil 

langkah-langkah penyusunan strategi 

pemasaran untuk mensiasati pasar. 

Untuk meningkatkan jumlah konsumen  

yang menggunakan jasa Biro Perjalanan  

Mega Wisata . Selain itu mengantisipasi 

jangan sampai customer yang biasa 

menggunakan jasa pada Biro Perjalanan  

Mega Wisata lari ke biro jasa perjalanan 

pesaing. 

Berkaitan dengan permasalahan 

di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut 

sebagai bahan penulisan tesis akhir 

dengan judul : 

“PENGARUH BAURAN 

PEMASARAN (MARKETING MIX) 

TERHADAP KINERJA 

PENJUALAN JASA TOUR PADA 

BIRO PERJALANAN MEGA 

WISATA PALEMBANG”. 

Dari gambaran latar belakang 

masalah di atas, peneliti, mencoba 

merumuskan permasalahan  Biro 

Perjalanan  Mega Wisata  dalam 

menyiasati persaingan pasar sebagai 

berikut : 

1. Apakah variabel bauran pemasaran 

yaitu produk, harga, promosi, 

tempat, manusia, proses, sarana fisik 

dan kinerja penjualan, secara 

bersamaan mempunyai pengaruh 
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yang berarti terhadap peningkatan 

kinerja penjualan (sales 

performance) pada Biro Perjalanan  

Mega Wisata 

2. Variabel bauran yang manakah yang 

paling dominan mempengaruhi 

peningkatan kinerja penjualan (sales 

performance) Biro Perjalanan  Mega 

Wisata . 

 

KERANGKA TEORI 

Pemasaran adalah suatu proses 

yang dijalankan oleh seseorang ataupun 

kelompok dalam rangka memindahkan 

barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen. 

Pendapat beberapa ahli tentang konsep 

pemasaran antara lain : 

Menurut Kotler (1997 : 8), Pemasaran 

adalah suatu proses sosisal dan 

manajerial yang di dalamnya individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. 

Sedangkan  Stanton (1993:27) 

mengemukakan bahwa definisi 

pemasaran adalah keseluruhan sistem 

yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan usaha, yang bertujuan 

merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan 

barang atau jasa yang akan memuaskan 

kebutuhan pembeli. 

Untuk mempermudah proses 

perpindahan barang  dan jasa tersebut 

sangat dibutuhkan strategi dan taktik 

pemasaran yang dalam istilah pemasaran 

adalah “STP (Segmentation, Targeting, 

dan Positioning ), sedangkan dalam 

taktik pemasarannya ada dikenal istilah 

“ Bauran Pemasaran (Marketing Mix) “. 

Konsep Bauran Pemasaran 

Menurut Adrian Palmer 

(1994;31), bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat yang sangat bermanfaat 

bagi manajer pemasaran untuk 

memberikan layanan menyeluruh 

kepada konsumen. Alat tersebut dapat 

digunakan untuk menyusun dan 

mengembangkan strategi  pemasaran 

program jangka panjang dan taktik 

pelaksanaan untuk jangka pendek. 

Adapun konsep bauran pemasaran atau 

marketing mix tersebut pada awalnya 

digunakan untuk perusahaan industri 

yang meliputi empat item yaitu ;  

1.  Produk (Product) 

Produk adalah paket layanan jasa 

yang diberikan oleh Biro Perjalanan  

Mega Wisata. 

2.  Harga (Price) 

Harga adalah harga dari paket 

produk yang ditawarkan oleh Biro 

Perjalanan  Mega Wisata. Dalam 

atribut harga ini mencakup aspek 

tingkat harga, syarat pembayaran, 

nilai yang dirasakan oleh pelanggan 

serta diferensiasi. 

3.  Promosi (Promotion) 

Promosi adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Biro Perjalanan  

Mega Wisata   secara berkala dan 

insedentil dengan tujuan 

mempengaruhi konsumen agar 

menggunakan jasa layanan Biro 

Perjalanan  Mega Wisata   Dalam 

atribut ini mencakup aspek 

periklanan, penawaran tatap muka, 

publisitas dan hubungan 

masyarakat. 

4.  Tempat (Place) 

Tempat adalah tempat dimana jasa 

layanan Biro Perjalanan   Mega 

Wisata    bisa diperoleh, Yaitu Biro 

Perjalanan  Mega Wisata. Dalam hal 

ini mencakup aspek lokasi, 

kemudahan menjangkau lokasi, 

keamanan. 

Namun dalam perkembangan 

selanjutnya perusahaan jasapun 

memakai strategi bauran ini dengan 

menambahkan tiga item yaitu orang 

(people), proses (process) dan 

sarana fisik (Physical Evidence) 

Kemampuan manajemen pemasaran 

dalam mengimplementasikan dan 

mengkombinasikan aspek bauran 

pemasaran akan sangat 
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mempengaruhi konsumen dalam 

membeli suatu produk dan jika tidak 

akan membawa dampak terjadinya 

inefisiensi sumber daya perusahaan 

tersebut. 

5.  Orang (People) 

Manusia adalah semua karyawan 

Biro Perjalanan  Mega Wisata   

yang terlibat dalam proses 

pemberian pelayanan administrasi 

dan pelayanan lapangan. Dalam 

atribut ini mencakup Aspek 

ketrampilan, tindakan, komitmen, 

penampilan, insentif, sikap, 

perilaku, tingkat keterlibatan dan 

kontak dengan pemakai jasa. 

6.  Proses (Process) 

Proses adalah kegiatan pemberian 

pelayanan admnistrasi dan lapangan 

serta pelayanan pasca pengerjaan. 

Dalam atribut ini meliputi; 

kebijakan, prosedur, peraturan, 

system kontrak dan mekanisme 

pelayanan. 

7.  Sarana Fisik (Physical Evidence) 

Sarana fisik adalah kondisi fisik 

layanan yang diberikan oleh 

perusahaan Mega wisata, gedung , 

peralatan, perlengkapan yang 

berpengaruh terhadap proses 

pemberian layanan kepada 

konsumen. 

 

Konsep Pemasaran Jasa 

Manusia memuaskan kebutuhan 

dan keinginan mereka dengan produk. 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan untuk memuaskan suatu 

kebutuhan dan keinginan, istilah lain 

terhadap produk itu sering disebut 

seperti penawaran (Offering) dan 

pemecahan (solution). Produk atau 

penawaran dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis ; barang fisik, jasa dan gagasan. 

Konsep pemasaran jasa secara 

umum hampir sama dengan konsep 

pemasaran produk barang, namun 

perbedaanya hanya terbatas pada bentuk 

produknya sehingga perlu adanya suatu 

modifikasi dan pengenalan lebih dalam 

terhadap produk jasa tersebut. 

Menurut Kotler (1997;83), jasa 

adalah setiap tindakan  atau kegiatan  

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu 

produk fisik. 

Tawaran perusahaan ke pasar 

biasanya mencakup beberapa jasa 

dimana komponen jasa dapat merupakan 

bagian terkecil atau bagian utama dari 

total penawaran. Penawaran itu sendiri 

dapat dibedakan menjadi lima kategori 

yang meliputi ; barang berwujud murni, 

barang berwujud yang disertai jasa, 

barang dan jasa dengan proporsi yang 

sama (campuran), jasa murni. 

Karakteristik Jasa  

Jasa memiliki empat 

karakteristik utama yang sangat 

mempengaruhi rancangan program 

pemasaran. Keempat karakteristik 

tersebut antara lain 

1.   Intangibility 

2.   Inseperability 

3.   Variability  

4.   Perishability 

 Intangibility ( Tidak 

berwujud) 

Jasa berbeda dengan barang. 

Jika barang merupakan suatu 

objek, alat atau benda, maka 

jasa adalah suatu perbuatan, 

kinerja (performance) atau 

usaha. Bila barang dapat 

dimiliki, maka jasa hanya bisa 

dikonsumsi tetapi tidak dimiliki. 

Dengan kata lain esensi dari apa 

yang dibeli pelanggan adalah 

kinerja yang diberikan oleh 

produsen kepadanya.  

 Inseperability (Tidak dapat 

dipisahkan) 

Umumnya jasa dihasilkan dan 

dikonsumsi secara bersamaan. 

Tidak seperti barang Fisik yang 

diproduksi, disimpan dalam 
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persediaan, serta didistribusikan 

lewat berbagai penjual dan 

kemudian baru dikonsumsi. Jika 

jasa dilakukan oleh orang, maka 

penyediaannya adalah bagian 

dari jasa. Interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan 

merupakan ciri khusus dalam 

pemasaran jasa. Kedua pihak 

mempengaruhi hasil dari jasa 

tersebut. 

 Variability (variabilitas) 
Jasa sangat variabel karena 

merupakan non-standardized 

output, artinya banyak variasi 

bentuk, kualitas dan jenis, 

tergantung pada siapa, kapan 

dan dimana jasa tersebut 

dihasilkan. Pembeli jasa 

menyadari tingginya variabilitas 

ini dan sering membicarakannya 

dengan orang lain sebelum 

memilih seorang penyedia jasa.  

 Perishability (Tidak tahan 

lama)      
Jasa merupakan komoditas tidak 

tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Hal ini tidak menjadi 

masalah bila permintaannya 

tetap karena mudah mengatur 

staf untuk melakukan jasa 

tersebut terlebih dahulu . Jika 

permintaan berfluktuasi, 

berbagai masalah muncul 

berkaitan dengan kapasitas  

menganggur dan pelanggan 

tidak terlayani dengan resiko 

mereka kecewa / beralih ke 

penyedia jasa lainnya 

 

 

 

Elemen – elemen dalam bisnis jasa  

Dalam bisnis jasa, terdapat lebih 

banyak elemen yang dapat berubah-

rubah yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan jasa. Adapun elemen-elemen 

dalam pelayanan jasa tersebut antara 

lain: 

- Sistem organisasi internal.  

- Lingkungan fisik 

- Personil penghubung.  

Elemen pertama umumnya tidak 

terlihat oleh pelanggan, sedangkan 

elemen kedua seperti lingkungan fisik ( 

Gedung, Tempat parkir, Interior, 

peralatan pendukung yang dimiliki). 

Ketiga elemen tersebut harus saling 

mendukung untuk dapat menciptakan 

kualitas pelayanan yang diharapkan oleh 

nasabah.  

Salah satu cara untuk dapat 

memenangkan persaingan dalam sektor 

jasa adalah dengan memberikan kualitas 

jasa yang lebih tinggi dari pesaing 

secara konsisten. Artinya, perusahaan 

mampu memenuhi atau melebihi 

ekspektasi kualitas jasa  pelanggan 

sasaran (target customer) Umumnya 

kualitas jasa  dinilai berdasarkan 

kualitas pengalaman masa lalunya dan 

kepercayaan yang dirasakan konsumen. 

Oleh karena itu, konsekuensinya adalah 

: 

1. Konsumen jasa lebih percaya pada 

promosi dari mulut ke mulut 

2. Konsumen sangat mengandalkan 

harga, personalia dan petunjuk fisik 

dalam menilai kualitas harga 

3. Bila konsumen puas, mereka akan 

sangat setia pada penyedia jasa. 

Dengan kata lain jasa yang 

dialaminya dapat memenuhi atau 

melebihi harapan mereka. 

Keberhasilan pemasaran jasa 

juga sangat tergantung kepada baik 

tidaknya penyampaian akan kualitas 

jasa. Berdasakan hasil penelitian, ada 

lima determinan dari kualitas jasa, yaitu; 

1. Kehandalan (Reliability) 

Kemampuan untuk melaksanakan 

jasa yang dijanjikan dengan tepat 

dan terpercaya 

2. Responsif (Responsive) 

Kemauan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan jasa 

dengan cepat 

3. Keyakinan (assurance) 

Pengetahuan dan kesopanan 

karyawan dan kemampuan mereka 
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untuk menimbulkan kepercayaan 

dan keyakinan 

4. Empati (Empathy) 

Syarat untuk peduli, memberikan 

perhatian pribadi bagi pelanggan 

5. Berwujud (Tangible) 

Penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personil dan media komunikasi. 

Persepsi  Pelanggan 

Secara psikologis perbedaan 

atau kesamaan orang dalam 

mengekpresikan pandangan individual 

terhadap kenyataan tentang objek atau 

kejadian pada saat tertentu dipengaruhi 

oleh persepsi. 

Gibson (1996:134) memberikan 

pengertian tentng persepsi sebagai suatu 

proses dari seseorang dalam memahami 

lingkungan yang melibatkan 

pengorganisasian dan penafsiran 

ssebagai rangsangan dalam pengalaman 

psikologis. Dengan kata lain persepsi 

pada hakekatnya merupakan proses 

kognitif yang dialami oleh setiap orang 

dalam memahami tentang informasi 

lingkungannya baik lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan, 

penciuman.  Selain itu persepsi dapat 

juga merupakan suatu proses dimana 

pelanggan (individu) menyadari dan 

menginterprestasikan aspek lingungan 

karena adanya rangsangan (stimuli) baik 

dari lingkungan intern maupun ekstern. 

Karena itu persepsi pelanggan terhadap 

layanan merupakan aktifitas yang 

terintegrasi dalam diri individu terhadap 

stimulus yang diterimanya.  

Salah satu kunci keberhasilan 

perusahaan jasa dalam memenangkan 

persaingan dimana tingkat persaingan 

yang  semakin tajam adalah juga 

tergantung kepada kemampuan 

perusahaan menetapkan strategi kualitas 

layanan. Oleh karena itu perusahaan 

sudah sepatutnya lebih berorientasi 

kepada eksternal dengan cara 

memberikan layanan dengan kualitas 

sebaik mungkin kepada pelanggan. 

Menurut The American Society 

for Quality Control, kualitas adalah 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-

karekteristik dari suatu produk atau jasa 

dalam hal kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan yang telah 

ditentukan atau bersifat laten (Ariliani 

dan Welfridus; 1997:9). Sedangkan 

Philip definis kualitas  sebagai 

keseluruhan ciri sifat dari suatu produk 

atau pelayanan yang berpengaruh 

kepada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau yang tersirat (Kotler; 1997:49) 

Keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang bermutu 

kepada para pelanggan sangat 

ditentukan oleh peran strategis mutu 

layanan kepada pelanggan yang dikenal 

dengan kualitas pelayanan (service 

quality) 

Kualitas pelayanan (service 

quality) dapat didifinisikan sebagai 

seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan pelanggan atas 

layanan yang mereka terima atau 

peroleh (Budi W Sutjipto;1997:18). 

Sedangkan menurut Fitz Simmons 

kualitas layanan dapat diketahui dengan 

cara membandingkan persepsi para 

pelanggan atas layanan yang nyata-nyata 

diterima/diperoleh dengan pelayanan 

sesungguhnya yang mereka 

harapkan/inginkan (Budi W 

Sutjipto;1997:18). Apabila kenyataan 

pelayanan yang diberikan lebih dari 

yang diharapkan, maka layanan tersebut 

dapat dikatakan bermutu sehingga akan 

memberikan kepuasan kepada 

pelanggan, demikian pula sebaliknya. 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

Kotler (1997:36) memberikan 

Batasan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang berasal dari perbandingan 

antara kesannya terhadap kinerja (atau 

hasil) suatu produk dan harapan-

harapannya. 

 

Sedangkan Tjiptono (1999:24) 

menyatakan bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan pelanggan adalah respon 
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pelanggan terhadap evaluasi ketidak 

sesuaian (disconfirmation) yang 

dirsakan antara harapan sebelumnya 

(atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 

aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaian. 

Dengan demikian secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah perbedaan 

antara harapan dengan kinerja yang 

diharapkan dan kinerja yang dirasakan. 

Kepuasan pelanggan dapat juga 

dikatakan sebagai fungsi dari besarnya 

kinerja dan harapan. Jika kinerja 

dibawah harapan pelanggan tidak puas. 

Jika kinerja memenuhi harapan 

pelanggan akan puas dan jika kinerja 

melebihi harapan, pelanggan akan 

sangat puas.  

 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Variabel-variabel bauran pemasaran 

secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan 

Kinerja Penjualan (sales 

performance) pada Biro Perjalanan  

Mega Wisata   

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini adalah 

kausalitas. Penelitian ini berusaha untuk 

melihat pengaruh variabel-variabel 

bebas (X) terhadap Kinerja Penjualan 

Biro Perjalanan Mega Wisata (Y).  

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi adalah konsumen yang 

menggunakan jasa Biro Perjalanan  

Mega Wisata  Palembang. Responden 

yang dijadikan sampel dalam penelitian 

ini adalah konsumen yang  

menggunakan jasa Biro Perjalanan  

Mega Wisata  dari bulan Mei s.d.Juli 

2002. Jumlah sampel sebanyak 50 

Orang yang dianggap bisa mewakili. 

Banyaknya jumlah konsumen 

yang menggunakan jasa Biro Perjalanan  

Mega Wisata  dari bulan Mei s.d.Juli 

2002, maka dalam penarikan sampel ini 

digunakan teknik penarikan sampel 

secara purposive sampling. Dengan 

pertimbangan mereka telah beberapa 

kali menggunakan  jasa Biro Perjalanan  

Mega Wisata Palembang dan bersedia 

memberikan informasi dalam penelitian 

ini. Pertimbangan lainnya adalah mereka 

relatif mudah dihubungi dan mau secara 

kooperatif membantu mengisi daftar 

pertanyaan yang diajukan. 

Batasan Operasional 

Agar tidak menyimpang dari 

variabel yang analisis, maka batasan 

operasional dari variable yang dianalisis 

adalah sebagai berikut : 

1. Produk (X1) 

Produk adalah paket layanan jasa 

yang diberikan oleh Biro Perjalanan  

Mega Wisata.  Atribut produk ini 

mencakup keunggulan produk, 

jenis-jenis produk, citra produk, dan 

jaminan produk.   

2. Harga (X2) 

Harga adalah harga dari paket 

produk yang ditawarkan oleh Biro 

Perjalanan  Mega Wisata . Dalam 

atribut harga ini mencakup aspek 

tingkat harga, syarat pembayaran, 

nilai yang dirasakan oleh pelanggan 

serta diferensiasi. 

3. Promosi (X3) 

Promosi adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Biro Perjalanan  

Mega Wisata   secara berkala dan 

insedentil dengan tujuan 

mempengaruhi konsumen agar 

menggunakan jasa layanan Biro 

Perjalanan  Mega Wisata   Dalam 

atribut ini mencakup aspek 

periklanan, penawaran tatap muka, 

publisitas dan hubungan 

masyarakat. 

4. Tempat (X4) 

Tempat adalah tempat dimana jasa 

layanan Biro Perjalanan   Mega 

Wisata    bisa diperoleh, Yaitu Biro 

Perjalanan  Mega Wisata  . Dalam 

hal ini mencakup aspek lokasi, 

kemudahan menjangkau lokasi, 

keamanan 
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5. Manusia (X5) 

Manusia adalah semua karyawan 

Biro Perjalanan  Mega Wisata   yang 

terlibat dalam proses pemberian 

pelayanan administrasi dan 

pelayanan lapangan. Dalam atribut 

ini mencakup Aspek ketrampilan, 

tindakan, komitmen, penampilan, 

insentif, sikap, perilaku, tingkat 

keterlibatan dan kontak dengan 

pemakai jasa. 

6. Proses (X6) 

Proses adalah kegiatan pemberian 

pelayanan admnistrasi dan lapangan 

serta pelayanan pasca pengerjaan. 

Dalam atribut ini meliputi; 

kebijakan, prosedur, peraturan, 

system kontrak dan mekanisme 

pelayanan. 

7. Sarana Fisik (X7) 

Sarana fisik adalah kondisi fisik 

layanan yang diberikan oleh 

perusahaan Mega wisata, gedung , 

Peralatan, perlengkapan yang 

berpengaruh terhadap proses 

pemberian layanan kepada 

konsumen. 

8. Kinerja Penjualan (Y), adalah 

variabel tergantung yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas (X1 

– X7). Indikatornya adalah 

pelayanan yang cepat dan baik, 

faktor keputusan menggunakan jasa, 

7 variabel bauran pemasaran 

menentukan kinerja penjualan, dan 

kualitas pelayanan.   

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Alat utama yang dipakai dalam 

penelitian ini untuk mengumpulkan data 

adalah menyebarkan angket yang berisi 

daftar pertanyaan (kuesioner), ditujukan 

kepada konsumen pemakai jasa layanan 

Biro Perjalanan  Mega Wisata  . 

Pengumpulan data dengan cara 

wawancara kepada konsumen saat 

memakai jasa layanan di Biro Perjalanan  

Mega Wisata  dalam kurun waktu tiga 

bulan (  Mei  sampai Juli 2002 ). 

A. Pengaruh masing-masing 

variable bauran pemasaran 

Y = bo + b1 X1 + e 

 

B. Pengaruh seluruh variable 

secara simultan 

Y = bo + b1 X1 + b2 X2 + 

…………..+ b7 X7 + e 

 

Dimana : 

 

Y = Kinerja Penjualan  

X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 = Promosi 

X4 = Tempat 

X5 = Manusia 

X6 = Proses 

X7 = Sarana Fisik 

Bo = Konstanta 

B1, b2,….b7 = Koefisien regresi 

E  = standar eror 

Dengan tingkat signifikansi diuji dengan 

t  = 0,05 

 

 

Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas : produk (X1), harga (X2), 

promosi (X3), tempat (X4), manusia 

(X5), proses (X6), dan sarana fisik (X7) 

terhadap variabel tergantung yaitu 

Kinerja Penjualan (Sales Performance)  

(Y) digunakan analisa kuantitatif dengan 

model Regresi Linier Berganda. 

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 

versi 7.5 diperoleh hasil seperti pada 

Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
R = 0,964 

Adj R
2 
= 0,917 

F = 78,790  

p = 0,000 

Variabel Beta t p 
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Konstanta 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Promosi (X3) 

Tempat (X4) 

Manusia (X5) 

Proses (X6) 

Srana Fisik (X7) 

0,786 

-0.117 

0,793 

0,476 

-0,349 

-0,018 

1,266 

-0,967 

 

-1,309 

3,440 

2,762 

-2,687 

-0,072 

4,628 

-3,887 

 

0,198 

0,001 

0,008 

0,010 

0,943 

0,000 

0,000 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada tabel di atas maka estimasi fungsi 

regresi berganda yang diperoleh adalah : 

 

Y = 0,786-0,117X1+0,793X2+0,476X3-

0,349X4-0,018X5+1,266X6 -0,967X7 

Keterangan : 

Y = Kinerja Penjualan 

(Sales Performance) 

X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 = Promosi 

X4 = Tempat 

X5 = Manusia 

X6 = Proses 

X7 = Sarana fisik 

R = Koofisien korelasi 

R
2
 = Kofisien determinasi 

Beta = Koofisien regresi 

t = Hasil perhitungan nilai t 

p = Tingkat kemaknaan 

 Dari persamaan regresi 

berganda di atas dapat diketahui bahwa 

pengaruh variabel-variabel bebas (X) 

terhadap variabel tergantungnya (Y) 

adalah sebagai berikut: produk (-), harga 

(+), promosi (+), tempat (-), manusia (-), 

proses (+), dan sarana fisik (-). Nampak 

bahwa dari 7 (tujuh) buah variabel bebas 

yang memiliki pengaruh positif terhadap 

variabel tergantungnya sebanyak 3 (tiga) 

buah yaitu : harga, promosi, dan proses, 

sedangkan yang memiliki pengaruh 

negatif terhadap variabel tergantungnya 

sebanyak 4 (empat) buah yaitu: produk, 

tempat, manusia dan sarana fisik. 

Pengaruh positif (+) menunjukkan 

bahwa Kinerja Penjualan (Sales 

Performance)  pada Biro Perjalanan 

Mega Wisata akan berubah atau seiring 

dengan perubahan-perubahan variabel: 

harga, promosi, dan proses. Sedangkan 

yang berpengaruh negatif (-) 

menunjukkan bahwa perubahan Kinerja 

Penjualan (Sales Performance)  pada 

Biro Perjalanan Mega Wisata tidak 

searah atau seiring dengan perubahan 

variable-variabel produk, tempat, 

manusia dan sarana fisik. 

 Konstanta yang positif (0,786) 

menunjukan adanya pengaruh variabel-

variabel lain di luar variabel-variabel 

yang diteliti secara positif. Konstanta ini 

dapat diartikan sebagai besarnya minat 

konsumen dalam mengambil keputusan 

untuk membeli paket dan tiket Biro 

Perjalanan Mega Wisata walaupun tidak 

dipengaruhi oleh variabel-variabel yang 

bertanda positif. Jadi, dengan kata lain 

walaupun tidak ada variabel bebas (X1, 

X2, X3, X4, X5, X6, dan X7), konsumen 

akan tetap membeli paket tour dan tiket 

pada Biro Perjalanan Mega Wisata. Hal 

ini bisa terjadi karena adanya variabel-

variabel lain yang berperanan dalam 

mempengaruhi Kinerja Penjualan (Sales 

Performance). Variabel- variabel lain di 

luar variabel yang diteliti antara lain 

seperti : lingkungan sosio cultural 

(famili, sumber-sumber informal, 

sumber-sumber non komersial lain, 

kelas sosial, subkultur dan kultur), 

faktor-faktor psikologis (motivasi, 

persepsi, belajar, personality, dan 

attitudes), dan pengalaman (Schiffman 

& Kanuk, 1997:565).  

 Koofisien regresi sebesar 

masing-masing: -0,117 untuk produk; 

0,793 untuk harga; 0,476 untuk promosi; 

-0,349 untuk tempat; -0,018 untuk 

manusia; 1,266 untuk proses; dan –

0,967 untuk sarana fisik, menunjukkan 

besarnya pengaruh masing-masing 

variabel tersebut terhadap variabel 

Kinerja Penjualan (Sales Performance)  

pada Biro Perjalanan Mega Wisata. 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa variabel-variabel bebas yang 

terdiri dari produk, harga, promosi, 

tempat, manusia, proses, dan sarana fisik 

secara bersama-sama mempunyai 
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pengaruh yang signifikan pada p = 0,000 

( p < 0,05), keeratan hubungan variabel 

bebas dan variabel tergantung adalah 

tinggi yaitu sebesar R = 0,964 (96,4%), 

dan variabel bebas mampu menjelaskan 

variabel tergantungnya yaitu Kinerja 

Penjualan (Sales Performance) pada 

Biro Perjalanan Mega Wisata sebesar 

Adj R
2 = 

0,917 (91,7%). Keadaan seperti 

ini menggambarkan bahwa bauran 

pemasaran mempunyai pengaruh 

sebesar 91,7% terhadap Kinerja 

Penjualan (Sales Performance) pada 

Biro Perjalanan Mega Wisata, 

sedangkan yang 8,3% pengaruhnya 

kemungkinan besar ditentukan oleh 

faktor-faktor lain diluar bauran 

pemasaran, misalnya lingkungan sosio 

kultural (famili, sumber-sumber 

informal, sumber-sumber non komersil 

lain, kelas sosial, subkultur dan kultur), 

kondisi psikologis (motivasi, persepsi, 

belajar, kepribadian, dan sikap), 

pengalaman, pendapatan, lingkungan 

politik, budaya, dan teknologi yang 

belum disentuh dalam penelitian ini. 

Mendukung kebenaran teori tentang “A 

Model of Consumer Decision Making“ 

yang dikemukakan oleh Schiffman & 

Kanuk (1997 : 564-583), yang pada 

dasarnya menjelaskan bahwa Kinerja 

Penjualan (Sales Performance)  bukan 

hanya dipengaruhi oleh bauran 

pemasaran saja, tetapi juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain seperti telah 

diuraikan diatas. 
 

Hasil analisis koefisien 

determinasi (Adj R
2 
= 0,917) yang tinggi 

disebabkan karena hasil uji validitas 

menghasilkan angka sebagian besar > 

0,5 reliabilitas berkisar pada angka  = 

0,8 dan normalitas menunjukkan hasil 

yang normal.  Keadaan ini 

menggambarkan bahwa alat ukur yang 

digunakan sudah cukup baik, dan 

indikator-indikator pengukuran yang 

digunakan sudah cukup baik. Bauran 

pemasaran secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang bemakna 

terhadap Kinerja Penjualan (Sales 

Performance). Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk dapat mempengaruhi 

konsumen untuk membeli secara 

maksimal, maka kegiatan bauran 

pemasaran harus dilaksanakan secara 

serentak dan bersama-sama. Apabila ada 

satu atau lebih kegiatan pemasaran yang 

karena sesuatu hal tidak dapat 

dilaksanakan maka akan berpengaruh 

langsung terhadap menurunnya Kinerja 

Penjualan (Sales Performance) pada 

Biro Perjalanan Mega Wisata. 

Gambaran ini bisa menjadi informasi 

berharga bagi manajemen Biro 

Perjalanan Mega Wisata untuk 

menyusun rencana pemasaran yang 

lebih realistis dan mampu mencapai 

sasaran dengan tepat di masa 

mendatang.  

Diantara variabel yang diteliti 

ditemukan variabel proses mempunyai 

pengaruh dominan terhadap variabel 

Kinerja Penjualan (Sales Performance) 

dan diikuti secara berturut-turut oleh 

variabel sarana fisik, harga, promosi, 

dan tempat. 

Dengan memperhatikan urutan 

pengaruh masing-masing variabel bebas 

variabel tergantung, kita dapat 

memperoleh gambaran dan petunjuk 

dalam menyusun langkah-langkah 

perencanaan pemasaran dengan 

memberikan posisi strategis kepada 

atribut bauran pemasaran harga, 

promosi, tempat, proses dan sarana fisik 

serta diikuti oleh produk dan manusia 

untuk mendapatkan penjualan. 

Walaupun atribut produk dan manusia 

menempati tempat yang paling terbawah 

dalam kontribusinya memberikan 

pengaruh kepada Kinerja Penjualan 

(Sales Performance), bukan berarti bisa 

diabaikan. Kondisi ini menunjukkan 

produk dan manusia terlalu 

mempengaruhi responden. Pembahasan 

yang lebih mendalam terhadap atribut 

bauran pemasaran diuraikan rinci 

berikut ini. 

1.  Produk (X1) 
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Hasil-hasil parsial menunjukkan 

bahwa produk menempati urutan ke 

enam dan mempunyai pengaruh yang 

tidak bermakna dengan koofisien regresi 

negatif terhadap Kinerja Penjualan 

(Sales Performance), berarti produk 

paket tour pada  Biro Perjalanan Mega 

Wisata belum banyak dikenal dengan 

baik khususnya oleh responden. Artinya 

bahwa jika produk semakin 

banyak/meningkat jenis dan variasinya 

dengan semakin banyaknya pesaing 

konsumen akan semakin sedikit 

pertimbangannya dalam memutuskan 

membeli atau semakin kecil peluangnya 

untuk membeli produk Biro Perjalanan 

Mega Wisata. Hal ini bisa terjadi karena 

produk Biro Perjalanan Mega Wisata 

adalah berupa jasa yang mempunyai 

sifat tidak berwujud (intangibility) 

sehingga memang sulit untuk dilihat 

bentuknya dan untuk mengetahui bahwa 

produk jasa itu memang ada maka hanya 

dapat dirasakan apabila kita memang 

dan sedang memperoleh pelayanan. 

Ketidaktahuan responden terhadap 

produk ini kemungkinan besar karena 

belum pernah merasakan secara 

langsung  dan fakta hanya diperoleh 

melalui berbagai informasi yang ada. 

Pengalaman merupakan salah satu faktor 

yang dapat membentuk persepsi dan 

keyakinan terhadap produk. Kinerja 

Penjualan (Sales Performance) pada 

Biro Perjalanan Mega Wisata sebagian 

besar didasarkan kepada janji penjual 

dan informasi yang ada dari berbagai 

pihak dan sangat sedikit yang 

mempunyai pengalaman langsung. 

Inilah yang sebenarnya menjadi taruhan 

bagi Biro Perjalanan Mega Wisata 

bahwa apakah benar janji yang di 

berikan tersebut bisa menjadi kenyataan 

dan memuaskan pelanggan. Untuk 

membuktikan janji tersebut Biro 

Perjalanan Mega Wisata akan senantiasa 

berusaha memberikan pelayanan yang 

terbaik dan memberikan informasi 

tentang produk itu sendiri. 

2.  Harga (X2)  

Hasil uji menunjukkan bahwa 

harga menempati urutan ketiga dan 

mempunyai pengaruh yang bermakna 

dengan koofisien regresi positif terhadap 

Kinerja Penjualan (Sales Performance), 

artinya bahwa Kinerja Penjualan (Sales 

Performance)  pada Biro Perjalanan 

Mega Wisata akan searah dengan 

perubahan harga yang ditawarkan, dan 

pada umumnya konsumen akan 

menyesuaikan dengan kemampuannya. 

Hal ini berarti bahwa harga paket tour 

sudah menjadi prioritas atau 

pertimbangan konsumen dalam 

memutuskan untuk membeli paket Biro 

Perjalanan Mega Wisata. Keadaan ini 

disebabkan karena manajemen Biro 

Perjalanan Mega Wisata menganggap 

harga sangat kompetitif, wajar dan 

rasional bila dibandingkan dengan 

manfaat yang akan diterima. Hal ini 

didukung oleh kenyataan bahwa selama 

tiga tahun terakhir tidak ada perubahan 

kenaikan harga. Sisi lain, Biro 

Perjalanan Mega Wisata tergolong 

mampu secara finansial, sehingga 

dengan harga yang ditawarkan tidak 

menjanjikan masalah dan tidak 

mempengaruhi manajemen Biro 

Perjalanan Mega Wisata dalam 

memutuskan menetapkan harga paket 

tour.  

3.  Promosi (X3) 

Promosi (X3) berpengaruh 

positif terhadap Kinerja Penjualan (Sales 

Performance) pada Biro Perjalanan 

Mega Wisata. Artinya bahwa Kinerja 

Penjualan (Sales Performance)  pada 

Biro Perjalanan Mega Wisata akan 

searah dengan semakin gencarnya 

promosi yang dilakukan. Dengan kata 

lain, semakin gencar promosi dilakukan 

maka pengaruhnya akan semakin kuat 

terhadap Kinerja Penjualan (Sales 

Performance).  Kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh Biro Perjalanan Mega 

Wisata selama ini mampu memberikan 

kontribusi terhadap kinerja 

penjualannya, yaitu dengan semakin 
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banyaknya konsumen yang mengenal 

biro perjalanan ini. 

 

4.  Tempat (X4) 

Tempat adalah variabel yang 

mewakili lokasi Biro Perjalanan Mega 

Wisata Palembang.  Variabel ini 

berpengaruh tidak searah dengan kinerja 

penjualan.  Hal ini berarti bahwa tempat 

yang kurang nyaman tidak 

mempengaruhi kinerja penjualan biro 

perjalanan ini bagi responden.  

5.  Manusia (X5) 

Manusia berpengaruh negatif 

(tidak searah) terhadap kinerja penjulan.  

Peranan manusia yang dirasakan kurang 

baik untuk pelayanan administrasi 

maupun untuk pelayanan transaksi 

pembelian tiket dan paket tour Biro 

Perjalanan Mega Wisata tidak 

berpengaruh terhadap kinerja penjualan. 

Hal ini bisa terjadi karena faktor 

manusia tidak menjadi masalah bagi 

responden karena responden relatif 

jarang melakukan kontak langsung 

dengan petugas travel consultant. 

6.  Proses (X6) 

Variabel proses berpengaruh 

searah dengan Kinerja Penjualan (Sales 

Performance)  pada Biro Perjalanan 

Mega Wisata. Jika proses semakin baik 

dan kualitasnya meningkat (kecepatan 

dalam pelayanan dan antar tempat) 

karena semakin banyaknya pesaing 

maka konsumen akan semakin banyak 

pertimbangannya dalam memutuskan 

membeli atau semakin kecil peluangnya 

untuk membeli.  

7.  Sarana fisik (X7)  

Variabel bebas sarana fisik 

berpengaruh tidak searah dengan 

Kinerja Penjualan (Sales Performance) 

pada Biro Perjalanan Mega Wisata. 

Aplikasi di lapangan bahwa variabel 

sarana fisik memberikan kontribusi yang 

kecil kepada kinerja penjualan, hal ini 

menunjukkan bahwa sarana fisik yang 

dimiliki tidak harus peralatan yang 

modern, karena pada intinya produk 

yang dijual tetap akan dibeli oleh 

customer yang membutuhkannya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Variabel bauran pemasaran 

(marketing mix) secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang 

bermakna terhadap kinerja perjualan 

dalam keputusan membeli paket 

tour pada Biro Perjalanan Mega 

Wisata bagi pelanggan.  

2. Variabel-variabel bauran pemasaran 

(marketing mix) secara parsial, 

yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja penjualan adalah 

variabel harga, promosi, tempat, 

proses, dan sarana fisik, sedangkan 

variabel produk dan manusia 

terbukti tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

perjualan dalam membeli paket tour 

di Biro Perjalanan Mega Wisata.  

3. Bauran Pemasaran (marketing mix) 

yang mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap kinerja perjualan 

dalam membeli paket tour pada 

Biro Perjalanan Mega Wisata 

adalah proses (X6) bukan produk.   

4. Kenyataan di lapangan, variabel 

produk dan tempat paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja 

penjualan, hal ini dikarenakan 

produk memiliki jenis dan variasi 

sedangkan tempat yang strategis 

dan mudah dijangkau menjadi 

pilihan bagi konsumen. 

Saran  

1. Kegiatan pemasaran hendaknya 

dilakukan dengan menggunakan 

bauran pemasaran secara lengkap 

dan bersama-sama agar mempunyai 

pengaruh yang maksimal terhadap 

kinerja perjualan tiket dan paket 

tour. 

2. Karena atribut proses mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap 

kinerja perjualan tiket dan paket tour 

di Biro Perjalanan Mega Wisata, 

maka sebaiknya dapat diberikan 
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perhatian, penanganan yang lebih 

profesional dari pada atribut lainnya, 

agar manfaat yang maksimal bisa 

diperoleh. 

3. Dalam penelitian ini masih terdapat 

banyak kekurangan baik daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang 

digunakan, tata cara penulisan 

maupun teknis analisa data. Untuk 

itu penulis sangat berharap 

penelitian ini agar dapat ditindak 

lanjuti oleh peneliti yang berminat. 
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