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ABSTRAKSI 
 

 Sektor pariwisata Indonesia mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, 
sebagai penghasil devisa setelah komoditi minyak, gas alam dan minyak sawit. Kabupaten 
Banyuwangi pelaksanaan dorongan saat ekowisata . Alasan utama adalah, daerah itu memiliki " 
Segitiga Diamond" adalah Pantai G- Land Plengkung, Alas Purwo, Sukomade Pantai, dan 
Gunung Ijen. Gunung Ijen yang memiliki daya tarik tersendiri yang menampilkan pemandangan 
spektakuler dari lava spektral biru atau api biru . Fenomena api biru, hanya ada dua di dunia, 
satu di Amerika dan Selandia Baru. Realitas waktu kunjungan wisatawan dan wisatawan asing 
di beberapa objek wisata di Banyuwangi biasanya hanya 1 (satu) hari saja , terutama bagi 
wisatawan asing . Hal ini diperlukan untuk menggabungkan unsur-unsur pemasaran yang 
efektif. Sampling penelitian menggunakan teknik non probability sampling , yaitu metode 
purposive sampling , jumlah sampel 160 responden . Metode analisis data yang digunakan 
adalah model persamaan struktural dengan AMOS. Hasil penelitian menunjukkan dampak yang 
signifikan terhadap bauran pemasaran kepuasan wisatawan melalui keputusan wisata api biru di 
kawah. Hipotesis yang diajukan dapat diterima dan mendukung penelitian sebelumnya yang 
dilakukan terlepas dari jasa yang menawarkan atraksi yang cukup berbahaya. 
 

    Kata Kunci: Bauran Pemasaran, Pengambilan Keputusan, Kepuasan. 
 

 

ABSTRACT 
 

Indonesia's tourism sector plays an important role in the economic development of 
Indonesia, as a foreign exchange earner after oil commodities, natural gas and palm oil. 
Banyuwangi regency current boost implementation of ecotourism. The main reason is, that area 
had a "Diamond Triangle" is Coast G-Land Plengkung, Alas Purwo, Sukomade Beach, and 
Mount Ijen. Mount Ijen which has a special attraction featuring a spectacular view of the lava 
blue spectral or blue fire. The phenomenon of blue fire, there are only two in the world, one is in 
America and New Zealand. The reality of time visiting tourists and foreign tourists at some 
attractions in Banyuwangi usually only 1 (one) day only, especially for foreign tourists. It is 
necessary to combine the elements of effective marketing. Sampling studies using non- 
probability sampling technique, namely the purposive sampling method, a total sample of 160 
respondents. Data analysis method used is structural equation modeling with AMOS. The results 
showed a significant effect on the marketing mix traveler satisfaction through tourist decision 
blue fire in the crater. The hypothesis proposed is acceptable and supports previous research 
done in spite of the services it offers considerable attractions dangerous. 
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1. PENDAHULUAN 
Pariwisata di Indonesia sangat 

berperan dalam pembangunan sektor 
ekonomi Indonesia, yaitu sebagai 
penghasil devisa setelah komoditi 
minyak, gas bumi dan kelapa sawit. 
Sektor pariwisata juga mampu 
menghidupkan perekonomian 
masyarakat, baik dalam sektor jasa 

maupun industri barang-barang kerajinan 
untuk dijadikan cinderamata. 

Indonesia sebagai salah satu 
negara yang kaya akan potensi wisata, 
maka sektor pariwisata saat ini juga 
menjadi andalan pemerintah. Berbagai 
kebijakan dikeluarkan untuk mendukung 
dan meningkatkan laju kepariwisataan di 
Indonesia. Industri tersebut secara 
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langsung memberikan dampak terhadap 
ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan 
pariwisata ditetapkan sebagai sektor 
andalan pembangunan nasional (Gelgel, 
2006:73). 

Sektor pariwisata semakin 
menunjukan perkembangan yang 
menggembirakan. Kementerian 
Pariwisata dan Industri kreatif 
menyatakan bahwa penerimaan devisa 
pariwisata pada tahun 2012 diperkirakan 
mencapai US$9,1 miliar atau naik 5,81 
persen dibanding penerimaan devisa 
tahun 2011 yang sebesar US$8,6 miliar. 
Sektor ini juga telah berhasil menyerap 
9,7 juta tenaga kerja dengan kontribusi 
ke produk domestic bruto (PDB) sebesar 
Rp.322,6 triliun atau 3,9% dari total PDB. 
Untuk itu perlu menyajikan pariwisata 
yang cukup menonjol dan unik yang 
dapat dijadikan "citra" bagi wisata 
Kabupaten Banyuwangi, sehingga 
menjadi keunggulan bersaing 
(competitive advantage). Strategi dibuat 
untuk mengarahkan upaya organisasi 
berikut sumberdayanya ke satu tujuan 
yang diharapkan dan telah disepakati, 
serta diwujudkan secara konkrit dengan 
program bauran pemasaran jasa. 

Hubungan strategi bauran 
pemasaran (marketing mix) dengan 
keputusan pembelian adalah berkaitan. 
Menurut Kotler (2000:125) “rangsangan 
pemasaran (marketing stimuli) yang 
terdiri atas produk, harga, tempat, dan 
promosi masuk ke dalam kesadaran 
pembeli dan akan mempengaruhi 
keputusan pembelian”. 

Paradigma pariwisata mulai 
beralih ke konsep eco-tourism atau 
ekowisata. Pada saat ini, Kabupaten 
Banyuwangi meningkatkan penerapan 
ekowisata. Alasan utamanya adalah, 
daerah itu punya “Segi Tiga Berlian” 
berupa kekayaan wisata alam yang patut 
di ”jual” kepada wisman maupun 
wisatawan nusantara (wisnus) yaitu 
Pantai G-Land Plengkung Alas Purwo, 
Pantai sukomade, dan Kawah Ijen. 

Kawah Ijen mempunyai daya 
tarik tersendiri yaitu menampilkan 
pemandangan spektakular berupa 
cahaya api berwarna biru spektral atau 
lebih dikenal dengan julukan blue fire. 
Fenomena api biru ini hanya ada dua di 

dunia, satu lagi berada di Amerika dan 
New Zealand namun kadar belerang 
yang diproduksi tidak setinggi di Kawah 
Ijen. Keindahan blue fire hanya dapat 
dinikmati setiap malam hari, fenomena 
ini akan perlahan tak terlihat saat 
matahari mulai terbit. Biasanya, ratusan 
orang akan berkumpul di Kawah Ijen 
untuk melihat fenomena matahari terbit 
dari puncak gunung, sehingga fenomena 
tersebut digunakan sebagai branding 
Kabupaten Banyuwangi dengan istilah 
Sunrise Of Java. 

Realitanya waktu berkunjung 
wisatawan nusantara maupun wisatawan 
mancanegara di beberapa objek wisata 
di Banyuwangi biasanya hanya 1 (satu) 
hari saja, khususnya bagi wisatawan 
mancanegara. Maka perlu memadukan 
elemen-elemen pemasaran secara 
efektif untuk meningkatkan kunjungan 
pariwisata. 

Tjiptono (2002:68) 
mengungkapkan “bauran pemasaran dan 
keputusan konsumen berkaitan sangat 
erat”. Bauran pemasaran memberikan 
suatu dorongan kepada konsumen untuk 
menjalin ikatan hubungan yang kuat 
dengan perusahaan. Kepuasan menjadi 
peran yang sangat penting dalam 
pembelian suatu produk dan jasa yang 
dilakukan oleh konsumen. Martin et al. 
(2007) mendefinisikan “kepuasan 
konsumen adalah salah satu faktor 
penting untuk memprediksikan perilaku 
konsumen dan lebih khusus pembelian 
ulang”. 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN 

HIPOTESIS 
Tinjauan Pustaka 
a. Bauran Pemasaran 

“Bauran pemasaran jasa 
merupakan seperangkat alat 
yang digunakan pemasar untuk 
membentuk karakteristik jasa 
yang ditawarkan kepada 
pelanggan” (Tjiptono, 2011:39). 
Alat-alat tersebut dapat 
digunakan untuk menyusun 
strategi jangka panjang dan juga 
untuk merancang program taktik 
jangka pendek. Dimana bauran 
pemasaran jasa terdiri-dari 7P, 
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disitu terdapat elemen-elemen 
yang bisa dikontrol dan 
dikoordinasikan untuk 
komunikasi dalam memuaskan 
konsumen yang diantaranya: 
Produk, Price, Place, Promotion, 
People, Physical Evidence, 
Process. 

b. Perilaku Konsumen 
Engel (1995:3) 

mengatakan bahwa perilaku 
konsumen adalah kegiatan-
kegiatan individu secara 
langsung terlibat dalam 
mendapatkan, mengkonsumsi 
dan menghabiskan produk 
barang dan jasa, termasuk 
didalamnya proses keputusan 
yang mendahului dan menyusul 
tindakan ini. Masalah perilaku 
konsumen akan menuju pada 
proses keputusan membeli 
mengenai apa yang dikonsumsi, 
dimana dan bagaimana 
kebiasaan konsumen serta 
dalam kondisi apa konsumen 
membeli barang-barang dan 
jasa. Dalam perilaku konsumen 
bahwa setiap konsumen 
mempunyai karakteristik yang 
berbeda yang akan 
berpengaruh pada sikap dan 
perilaku konsumen dalam 
menghadapi keadaan dan 
mengambil keputusan. Dengan 
mengetahui analisa perilaku 
konsumen diharapkan akan 
mampu menentukan jenis 
produk dan harganya, juga 
mampu mempromosikan dan 
mendistribusikan secara efektif 
dan efisien sehingga tujuan 
perusahaan dalam menentukan 
strategi dan kebijakan-kebijakan 
akan mudah tercapai karena 
konsumen memberikan 
tanggapan yang positif kepada 
perusahaan. Menurut Kotler 
(2007:212) perilaku konsumen 
akan menentukan proses 
keputusan dalam pembelian 
mereka, proses tersebut 
merupakan sebuah pendekatan 

penyesuaian masalah yang 
terdiri atas lima tahap sebagai 
berikut: (1) Pengenalan masalah 
(Problem Recognition), (2) 
Pencarian informasi (Information 
Search), (3) Evaluasi alternatif 
(Evaluation of Alternatives), (4) 
Keputusan pembelian 
(Purchase Decisions), (5) 
Perilaku pasca pembelian (Post-
Purchase Behavior).  

c. Kepuasan Konsumen 
Menurut Engel, et al. 

(1994:194) menilai kepuasan 
pelanggan merupakan evaluasi 
purna beli dimana alternatif 
yang dipilih sekurang-kurangnya 
sama atau melampui harapan 
pelanggan, sedangkan 
ketidakpuasan timbul apabila 
hasil (outcome) tidak memenuhi 
harapan.  

Setelah mengkonsumsi 
suatu produk atau jasa, 
konsumen akan memiliki 
perasaan puas atau tidak puas 
terhadap produk atau jasa yang 
dikonsumsinya. Kepuasan akan 
mendorong konsumen membeli 
dan mengkonsumsi ulang 
produk atau jasa tersebut. 
Sebaliknya, perasaan tidak 
puas akan menyebabkan 
konsumen kecewa dan 
menghentikan pembelian 
kembali terhadap pembelian 
produk tersebut.Kotler dan 
Keller (2009:179) menyatakan 
sangat penting sekali bagi 
perusahaan untuk memuaskan 
pelanggan karena pada 
dasarnya pelanggan itu berasal 
dari dua kelompok yaitu 
pelanggan baru dan pelanggan 
yang berulang. Dimana apabila 
kita menarik pelanggan baru 
memang selalu tujuh kali lebih 
mahal dibanding kita 
mempertahankan pelanggan 
yang ada. Kunci dari 
mempertahankan pelanggan 
adalah kepuasan pelanggan. 
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Penelitian ini berdasarkan studi 
teoritik dan studi empirik yang telah 
dijelaskan sebelumnya sehingga timbul 
permasalahan apakah kajian secara 
teoritik dan empirik tersebut berpengaruh 
pada objek penelitian di daerah 
berbahaya berupa kawah yang tertuang 
dalam hipotesis yang kemudian 
dilakukan uji statistik.  

Hipotesis 
a. Bauran Pemasaran 

berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan wisatawan blue fire di 
Kawah Ijen.  

b. Bauran Pemasaran 
berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan wisatawan blue fire di 
Kawah Ijen.  

c. Keputusan wisatawan 
berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan wisatawan blue fire di 
Kawah Ijen. 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini 
termasuk dalam explanatory/confirmatory 
research dimana bertujuan untuk 
menganalisis hubungan-hubungan 
antara satu variabel dengan variabel 
lainnya atau bagaimana suatu variabel 
mempengaruhi variabel lainnya (Masri 
Singarimbun dan Sofian Effendi,1995 : 
4). Populasi dalam penelitian ini adalah 
para wisatawan yang pernah 
mengunjungi dan atau sedang menikmati 
potensi wisata di kawah ijen. 
Pengambilan sampel penelitian 
menggunakan teknik non probability 
sampling, yaitu dengan metode 
purposive sampling. “Purposive sampling 
adalah teknik pengambilan sampel dari 
populasi berdasarkan suatu kriteria 
tertentu” (Sugiyono, 2011:219). Krieria 
yang harus dimiliki oleh responden 
sebagai pertimbangan dalam 
pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: Wisatawan usia 
lebih dari 17 tahun; Wisatawan yang 
pernah atau sedang bermalam di gunung 
ijen; Wisatawan yang pernah melihat 
fenomena blue fire.  

Penelitian ini menggunakan 
model persamaan struktural (structural 
equation modeling) dengan AMOS. Bila 
ukuran sampel terlalu besar, maka model 

menjadi sangat sensitif sehingga sulit 
untuk mendapatkan goodness of fit yang 
baik. Ukuran yang harus dipenuhi adalah 
minimum berjumlah 100. Juga 
disarankan bahwa ukuran sampel 
tergantung pada jumlah indikator yang 
digunakan dalam seluruh variabel laten. 
Jumlah sampel adalah sama dengan 
jumlah indikator dikalikan 5 sampai 
dengan 10 (Ferdinand, 2002:51). 
Mengacu pendapat Ferdinand tersebut, 
maka jumlah sampel dalam penelitian ini 
ditetapkan sebesar 160 responden. 

Variabel dalam penelitian ini 
terdiri atas : Variabel eksogen, Variabel 
intervening dan variabel endogen. 
Definisi operasional variabel yang 
digunakan adalah sebagai berikut:  
1. Variabel Eksogen (X), yaitu bauran 

pemasaran. 
“Bauran Pemasaran Jasa 

adalah elemen pada organisasi 
perusahan yang mengkontrol dalam 
melakukan komunikasi dengan 
konsumen atau dipakai untuk 
mencapai kepuasan konsumen” 
(Zeithaml and Bitner 2001:18). 
Indikator bauran pemasaran dalam 
penelitian ini diantaranya. 
1) Produk (X1.1) adalah panorama 

keindahan alam blue fire di 
kawah gunung ijen mempunyai 
daya pikat yang menarik. 

2) Harga (X1.2) adalah harga tiket 
masuk yang ditawarkan dapat 
terjangkau oleh seluruh 
wisatawan. 

3) Promosi (X1.3) adalah Iklan 
terkait blue fire jelas dan 
menarik baik di media cetak 
maupun elektronik (baliho, surat 
kabar, radio, internet). 

4) Tempat (X1.4) adalah lokasi 
wisata yang mudah dijangkau 
dan nyaman dapat menjadi 
pertimbangan untuk berkunjung 
kembali. 

5) Personil (X1.5) adalah 
kemampuan para pekerja di 
gunung ijen dalam memberikan 
informasi dan melayani 
pelanggan kepada wisatawan 
sudah jelas dan ramah. 
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6) Proses (X1.6), prosedur dan 
sistem informasi di gunung ijen 
sangat mudah dipahami. 

7) Bukti Fisik (X1.7) adalah 
penampilan keberadaan fasilitas 
yang disediakan (toilet umum, 
penerangan, pondok, 
penginapan, lahan parkir) sudah 
tertata rapi. 

2. Variabel Intervening (Y1), yaitu 
keputusan wisatawan. 

“Keputusan konsumen 
adalah proses pengintegrasian yang 
mengkombinasikan pengetahuan 
untuk mengevaluasi dua atau lebih 
perilaku alternatif dan memilih salah 
satu diantaranya” (Setiadi, 
2003:272). Indikator keputusan 
wisatawan dalam penelitian ini 
sebagai berikut. 
1) Pengaruh kelompok dan 

keluarga (Y1.1) adalah 
rekomendasi dari keluarga atau 
orang terdekat mempengaruhi 
keinginan anda untuk berwisata 
di gunung ijen. 

2) Sumber daya konsumen (Y1.2) 
adalah tingkat pendapatan dan 
waktu anda mempengaruhi 
keinginan untuk berwisata di 
gunung ijen. 

3) Motivasi (Y1.3) adalah motivasi 
melihat blue fire menjadikan 
alasan utama berkunjung di 
gunung ijen. 

3. Variabel Endogen (Y2), yaitu 
kepuasan wisatawan. Indikator 
kepuasan wisatawan dalam 
penelitian ini yaitu. 
1) Kepuasan pelanggan 

keseluruhan (Overall Customer 
Satisfaction) (Y2.1) adalah 
perasaan bahagia atau senang 
oleh wisatawan secara 
keseluruhan berwisata di 
gunung ijen.  

2) Konfirmasi harapan 
(Confirmation of Expectations) 
(Y2.2) adalah perbandingan 
antara kenyataan dengan 
harapan wisatawan di gunung 
ijen dalam membandingkan 

dengan objek wisata terdekat 
lainnya. 

3) Kesediaan untuk 
merekomendasi (Y2.3) adalah 
memberikan rekomendasi 
kepada orang lain untuk 
berwisata di gunung ijen. 
Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan 
wawancara dan kuesioner. “Wawancara 
merupakan salah satu bentuk 
pengamatan atau pengumpulan data 
secara tidak langsung” (Sumarsono, 
2004:71). Kuesioner menurut 
Sumarsono, (2004:73) “responden 
diberikan suatu daftar pertanyaan dan 
responden tersebut dipersilahkan untuk 
menjawab sendiri”. Skala pengukuran 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Skala Likert yang dimodifikasi 
dari 5 kategori jawaban  menjadi 5 
kategori jawaban. Kategori skor jawaban 
yang disediakan adalah: Sangat setuju 
(SS) = skor 5; Setuju (S) = skor 4; Cukup 
setuju / netral (KS) = skor 3; Tidak setuju 
(TS) = skor 2; Sangat tidak setuju (STS) 
= skor 1.  

Instrumen yang digunakan 
untuk penggalian data adalah kuesioner. 
Untuk menguji kuesioner penelitian ini 
dilakukan dengan cara menguji validitas 
dan reliabilitas suatu instrumen, 
sedangkan langkah-langkahnya adalah 
sebagai berikut. 
a. “Validitas menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur itu mengukur 
apa yang ingin diukur” (Singarimbun 
dan Effendi, 2006:122). Suatu alat 
ukur yang valid mampu 
mengungkapkan data dengan tepat 
dan memberikan gambaran yang 
cermat mengenai data tersebut. 
Indikator-indikator dari suatu variabel 
dikatakan valid jika mempunyai 
loading faktor signifikan pada (α = 5 
%) atau > 0,50. “Instrumen 
penelitian disebut valid 
unidimensional jika mempunyai nilai 
goodness of fit index (GFI) > 0,90” 
(Ghozali,2005:131). 

b. “Reliabilitas sebenarnya adalah alat 
untuk mengukur suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari 
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variabel atau konstruk. Suatu 
kuesioner dikatakan reliable atau 
handal jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu” (Imam Ghozali, 2006 : 41). 
Rumus yang digunakan untuk 
menghitung reliabilitas konstruk ini 
menurut Ghozali (2008:223) adalah : 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 − 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

=
( ∑  Std Loading ) 2   

(  ∑  Std Loading ) 2 +    ∑ εj     
 

Dimana : 
Standart Loading diperoleh langsung 
dari standardized loading untuk tiap 
indicator (dari perhitungan AMOS).  
εj adalah measurement error dari 
tiap-tiap indikator. Measurement 
error sama dengan 1 – realibilitas 
yang dapat diterima adalah 0,70. 

Setelah dilakukan uji validitas 
dan uji reliabilitas pada masing-masing 
variabel laten, maka dilakukan uji asumsi 
untuk melihat apakah persyaratan yang 
diperlukan dalam permodelan SEM 
dapat terpenuhi. Prasyarat yang harus 
dipenuhi adalah normalitas, outlier, 
multikolinieritas. 
a. Normalitas yaitu sebaran data yang 

akan dianalisis, untuk melihat 
apakah asumsi normalitas dapat 
dipenuhi sehingga data dapat diolah 
lebih lanjut untuk permodelan SEM 
ini. Untuk menguji dilanggar atau 
tidaknya asumsi normalitas, maka 
dapat dilakukan dengan nilai statistic 
z untuk skewness dan kurtosisnya 
dan secara empirik dapat dilihat 
pada critical ratio (CR) skewness 
value. Jika dipergunakan tingkat 
signifikansi 5 % (0,05), maka nilai 
CR yang berada di antara -1,96 
sampai dengan 1,96 (1,96 ≤ 1,96) 
dikatakan data distribusi normal, 
baik secara univariat maupun secara 
multivariate (Ghozali 2008:128). 

b. Outlier adalah kondisi observasi dari 
suatu data yang memiliki 
karakteristik unik yang terlihat 
sangat berbeda jauh dari observasi-
observasi lainnya yang muncul dan 
dalam bentuk nilai ekstrim, baik 
untuk sebuah variabel tunggal 

ataupun variabel kombinasi (Ghozali 
2008:227). Kriteria yang digunakan 
adalah berdasarkan nilai chi squares 
pada derajat kebebasan (degree of 
freedom) sebesar jumlah variabel 
indicator pada tingkat signifikansi p < 
0,01. Kasus yang mempunyai nilai 
mahalanobis distance lebih besar 
dari nilai chi square yang 
disyaratkan, maka kasus tersebut 
adalah multivariate outlier (Ghozali 
2008:130). 

c. Multikolinearitas dapat dilihat melalui 
determinan matriks kovarians. Nilai 
determinan matriks kovarians yang 
sangat kecil atau mendekati nol, 
menunjukkan indikasi terdapatnya 
masalah multikolinearitas atau 
singularitas, sehingga data itu tidak 
dapat digunakan dalam penelitian 
(Tabahruck and Fideti dalam Ghozali 
2008:231). 

Analisis data dilakukan dengan 
melalui kegiatan : mengelompokkan data 
sejenis dalam suatu tabel (tabulasi), 
menganalisis data dengan melakukan 
perhitungan-perhitungan menurut 
metode penelitian kuantitatif dengan 
teknik analisis yang digunakan adalah 
Structural Equation Modelling (SEM) 
dengan menggunakan program software 
AMOS (Analysis Ofinoment Modelling). 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
a. Uji Validitas  

Berdasarkan hasil analisis 
yang telah dilakukan, diperoleh hasil 
uji validitas yang dapat dilihat pada 
Tabel berikut. 
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Tabel 4.1. Hasil uji validitas 

Variabel Indikator  Loading Factor Keterangan 

Bauran 
Pemasaran (X) 

X1 0,574 Valid 
X2 0,546 Valid 
X3 0,524 Valid 
X4 0,563 Valid 
X5 0,749 Valid 
X6 0,752 Valid 
X7 0,541 Valid 

Keputusan 
Wisatawan (Y1) 

Y11 0,630 Valid 
Y12 0,560 Valid 
Y13 0,684 Valid 

Kepuasan 
Wisatawan (Y2) 

Y21 0,612 Valid 

Y22 0,595 Valid 

Y23 0,882 Valid 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat 
diketahui bahwa masing-masing 
indikator yang digunakan dalam 
variabel penelitian mempunyai nilai 
loading factor yang lebih besar dari 
0,50. Hal ini berarti indikator-
indikator yang digunakan dalam 
variabel penelitian ini layak atau 

valid digunakan sebagai pengumpul 
data. 
b. Uji Reliabilitas 

Pada penelitian ini dalam 
menghitung reliabilitas 
menggunakan composite (contruct) 
reliability dengan cut off value 
adalah minimal 0,70 (Ghozali, 
2008:223).  

 
 

Tabel 4.2. Hasil uji reliabilitas 

Variabel 
Indikato

r 
Loading 
Factor λ  1 – λ 2  CR 

Bauran 
Pemasara
n (X) 
 

X1 0,574 0,329 0,671 0,805 
X2 0,546 0,298 0,702 
X3 0,524 0,275 0,725 
X4 0,563 0,317 0,683 
X5 0,749 0,561 0,439 
X6 0,752 0,566 0,434 
X7 0,541 0,293 0,707 

Jumlah 4,249   4,362 
Keputusan 
Wisatawa
n (Y1) 
 

Y11 0,630 0,397 0,603 0,714 
Y12 0,706 0,498 0,502 
Y13 0,684 0,468 0,532 

Jumlah 2,020   1,637 
Kepuasan 
Wisatawa
n (Y2) 

Y21 0,612 0,375 0,625 0,745 
Y22 0,595 0,354 0,646 
Y23 0,882 0,778 0,222 

Jumlah 2,089   1,494 

Sumber: Data primer diolah 
Berdasarkan Tabel 4.2, 

ternyata masing-masing variabel 
laten yang digunakan dalam 

penelitian memberikan nilai CR di 
atas nilai cut-off-nya sebesar 0,7 
sehingga dapat dikatakan masing-
masing variabel laten reliabel. 
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Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa

terhadap Keputusan Wisatawan dan Kepuasan Wisatawan

Chi-Square =59.809

Probabilitas =.213

CMIN/DF =1.150

GFI =.947

AGFI =.907

TLI =.980

RMSEA =.031

CFI =.986

Setelah dilakukan uji validitas 
dan reliabilitas pada masing-masing 
variabel laten, maka dilakukan uji 
asumsi untuk melihat apakah 
prasyarat yang diperlukan dalam 
permodelan SEM dapat terpenuhi. 
Prasyarat yang harus dipenuhi 
adalah asumsi multivariat normal, 
tidak adanya multikolinearitas atau 
singularitas dan outlier. Maka dapat 
dilakukan dengan dengan nilai 
statistik z untuk skewness dan 
kurtosisnya secara empirik dapat 
dilihat pada Critical Ratio (CR) yang 
digunakan tingkat signifikansi 5%, 
maka nilai CR yang berada diantara 
-1,96 sampai dengan 1,96 (-
1,96≤CR≤1,96) dikatakan data 
berdistribusi normal, baik secara 
univariat maupun secara multivariat 
(Ghozali, 2008:128). Hasil pengujian 
normalitas diperoleh nilai CR 
sebesar 0,892 yang berarti CR yang 
berada diantara -1,96 sampai 
dengan 1,96. Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa data multivariate 
normal. 

Hasil pengujian 
multikolinieritas memberikan nilai 
determinant of sample covariance 
matrix sebesar 16,086. Nilai ini 
tersebut jauh di atas angka nol 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat masalah 
multikolinieritas dan singularitas 
pada data yang dianalisis. 

Hasil uji outliers dalam 
penelitian ini menunjukkan besarnya 
nilai Mahalanobis d-squared. Data 
dengan probabilitas (p) yaitu p1 dan 
p2 lebih besar dari 27,688 berarti 
mengalami outliers dan sebaliknya 
p1 dan p2 lebih besar lebih kecil dari 
27,688 berarti tidak mengalami 
outliers. 

Langkah selanjutnya 
dilakukan proses analisis SEM. Hasil 
analisis SEM disajikan dalam 
gambar berikut ini 
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Gambar: Hasil analisis SEM dengan program AMOS 

Hasil pengujian model dalam penelitian ini disajikan pada Tabel berikut: 
 

Tabel 4.3. Indeks kesesuaian SEM 

Kriteria Nilai Cut Off Hasil Pengujian Keterangan 

Chi Square 
Diharapkan lebih kecil 
dari X2 pada df = 52, 

yaitu 69,832 
59,809 Baik 

Sig. Probability ≥ 0,05 0,213 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,031 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,947 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,907 Baik 

CMIN/DF ≤ 2 atau 3 1,150 Baik 

TLI ≥ 0,95 0,980 Baik 

CFI ≥ 0,95 0,986 Baik 

Sumber: Data primer diolah

 

Berdasarkan Tabel 4.3 

tersebut dapat diketahui bahwa dari 

delapan kriteria yang digunakan 

untuk menilai layak/tidaknya suatu 

model telah terpenuhi. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa model 

dapat diterima yang berarti ada 

kesesuaian model dengan data. 

Langkah selanjutnya adalah 
menguji kausalitas yang dikembangkan 
dalam penelitian tersebut. Dari model 
yang sesuai, maka dapat 
diinterpretasikan masing-masing 
koefisien jalur. Pengujian koefisien jalur 
secara rinci disajikan dalam Tabel 
berikut. 

Tabel 4.4. Hasil uji kausalitas 
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mat
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P 
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Y
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Y
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0,464 
0,16

2 
2,86

4 

0,
00
4 

Sig. 

Sumber: Data primer diolah 
Berdasarkan Tabel 4.4 

tersebut dapat dinyatakan bahwa 
hasil pengujian koefisien jalur untuk 
pengaruh bauran pemasaran (X) 
terhadap keputusan wisatawan (Y1) 
memiliki jalur positif sebesar 0,565 
dengan C.R sebesar 3,135 dan 
probabilitas (p) sebesar 0,002 yang 
berarti bahwa bauran pemasaran (X) 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan wisatawan (Y1). 
Sehingga hipotesis yang 
menyatakan bahwa bauran 
pemasaran berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan wisatawan blue 
fire di Kawah Ijen terbukti 
kebenarannya atau H1 diterima. Hal 
ini berarti semakin baik persepsi 
wisatawan terhadap bauran 
pemasaran, maka akan 
meningkatkan keputusan wisatawan 
berwisata di Kawah Ijen.  
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Hasil pengujian koefisien 
jalur untuk pengaruh bauran 
pemasaran (X) terhadap kepuasan 
wisatawan (Y2) memiliki jalur positif 
sebesar 0,419 dengan C.R sebesar 
2,257 dan probabilitas (p) sebesar 
0,024 yang berarti bahwa bauran 
pemasaran (X) berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan 
wisatawan (Y2). Sehingga hipotesis 
yang menyatakan bahwa bauran 
pemasaran berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan wisatawan blue 
fire di Kawah Ijen terbukti 
kebenarannya atau H2 diterima. Hal 
ini berarti semakin baik persepsi 
wisatawan terhadap bauran 
pemasaran, maka akan 
meningkatkan kepuasan wisatawan 
blue fire Kawah Ijen. 

Hasil pengujian koefisien 
jalur untuk pengaruh keputusan 
wisatawan (Y1) terhadap kepuasan 
wisatawan (Y2) memiliki jalur positif 
sebesar 0,464 dengan C.R sebesar 
2,864 dan probabilitas (p) sebesar 
0,004 yang berarti bahwa keputusan 
wisatawan (Y1) berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan 
wisatawan (Y2). Sehingga hipotesis 
yang menyatakan bahwa keputusan 
wisatawan berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan wisatawan blue 
fire di Kawah Ijen terbukti 
kebenarannya atau H3 diterima. Hal 
ini berarti semakin baik persepsi 
wisatawan terhadap keputusan 
wisatawan, maka akan 
meningkatkan kepuasan wisatawan 
blue fire di Kawah Ijen. 

 
Pembahasan 
Penelitian ini menunjukkan 
keseluruhan hipotesis yang diajukan 
dapat diterima dan mendukung 
penelitian terdahulu walaupun 
dilakukan pada jasa yang 
menawarkan objek wisata yang 
cukup berbahaya. Dalam hal ini 
terdapat pengaruh yang signifikan 
bauran pemasaran terhadap 
keputusan wisatawan, terdapat 
pengaruh yang signifikan bauran 
pemasaran terhadap kepuasan 
wisatawan, dan terdapat pengaruh 

yang signifikan keputusan 
wisatawan terhadap kepuasan 
wisatawan. 
 
Keterbatasan 
Penelitian ini terdapat keterbatasan 
yaitu belum mencantumkan variabel 
brand image, loyalitas, dan belum 
membandingkan persepsi antara 
wisatawan mancanegara dan 
wisatawan domestik. Waktu 
penelitian tidak dilaksanakan saat 
liburan sehingga rata-rata responden 
yang diteliti masih dalam wilayah 
Kota Banyuwangi dan sekitarnya, 
maka persepsi responden dari luar 
Kota Banyuwangi terhadap bauran 
pemasaran, keputusan wisatawan 
dan kepuasan wisatawan tidak 
didapatkan. Sebagian responden 
penelitian ada yang tidak 
memberikan alasan pada lembar 
kuesioner, sehingga persepsi 
responden terhadap bauran 
pemasaran, keputusan wisatawan 
dan kepuasan wisatawan tidak 
diketahui. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan pada penelitian ini, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bauran Pemasaran berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 
wisatawan blue fire di Kawah Ijen. 

2. Bauran Pemasaran berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan 
wisatawan blue fire di Kawah Ijen. 

3. Keputusan wisatawan berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan 
wisatawan blue fire di Kawah Ijen. 
 

5.2 Saran 
Mengacu pada kesimpulan di 

atas, maka dapat dapat diberikan saran 
sebagai berikut. 
1. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

bauran pemasaran mempunyai 
pengaruh yang signifikan baik 
terhadap keputusan maupun 
kepuasan wisatawan. Oleh karena 
itu, maka Pemkab Banyuwangi dan 
Pemkab Bondowoso yang 
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berwenang terkait akses menuju 
gunung ijen dan BKSDA yang 
berwenang terkait lokasi gunung ijen 
dan sekitarnya melakukan kerja 
sama mengembangkan wisata 
gunung ijen dengan memperhatikan 
aspek-aspek yang berkaitan dengan 
bauran pemasarannya sehingga 
konsumen puas dan loyal untuk 
berwisata di gunung ijen. 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi lebih gencar 
lagi mempromosikan potensi objek 
wisata gunung ijen dan objek wisata 
sekitar gunung ijen pada daerah-
daerah lainnya melalui agenda 
kegiatan rutin Pemkab Banyuwangi. 
Melalui kerja sama dengan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Banyuwangi, diharapkan 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) Banyuwangi yang 
mempunyai kewenangan wilayah 
gunung ijen diharapkan untuk lebih 
mempresentatifkan fasilitas yang 
disediakan khususnya yang 
dikeluhkan para pengunjung seperti 
toilet dan penerangan demi 
kepuasan para pengunjung sehingga 
menjadi pengunjung yang loyal. 

3. Bagi penelitian lanjutan dengan tema 
sejenis hendaknya menambahkan 
variabel lain seperti brand image, 
loyalitas konsumen, membandingkan 
persepsi antara wisatawan 
mancanegara dan wisatawan 
domestik. Sehingga dapat 
memperoleh hasil temuan yang lebih 
baik dalam menjelaskan perilaku 
konsumen dan berguna bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya manajemen pemasaran. 
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