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Abstract 

This study aimed to obtain the results of the interpretation regarding the magnitude of the contribution influence the 

perception of market positioning, brand image and social responsibility either partially or simultaneously on the 

performance of the marketing mix strategy. This research is descriptive research and verifikative research. Observation 

units in this study are foreign tourists who visit more than once (repeater guest) and were on vacation in the tourist 

destination of North Sumatra. The analytical methods used to analyze the most  dominant factors affecting the performance 

of marketing mix strategy is descriptive analysis method. While the verificative analyzes conducted to test the hypothesis 

with the Structural Equation Model (SEM). These results indicate that the market positioning, brand image and social 

responsibility of North Sumatra as a tourism destination together in a positive and significant effect on the performance of 

the marketing mix strategy travel agency. Wowever partially brand brand image dominant turned out to affects the 

performance of the marketing mix strategy rather than market  positioning and social responsibility. 
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1.   PENDAHULUAN 

Hampir seluruh kepulauan yang ada di Indonesia berpotensi untuk menjadi kawasan wisata. Kondisi 

geografis Indonesia yang didominasi oleh hutan dan pegunungan, memiliki berbagai fungsi penunjang hidup 

manusia sehingga sudah selayaknya dapat dimanfaatkan oleh manusia secara optimal dan lestari. Fungsi-fungsi 

tersebut yaitu fungsi perlindungan dan pelestarian, fungsi pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan, serta fungsi 

rekreasi dan pariwisata.  

Jika dilihat Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia secara kumulatif, 

selama Januari–Desember 2013, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 8,80 juta kunjungan, yang 

berarti meningkat 9,42 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2012 

(Berita Resmi Statistik, 2014) 

Kenaikan jumlah kunjungan wisman ini terjadi di sebagian besar pintu masuk utama, dengan 

persentase kenaikan tertinggi tercatat di pintu masuk Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara 

Barat sebesar 137,08 persen, diikuti Bandara Adi Sucipto, DI Yogyakarta 45,98 persen, dan Minangkabau, 

Sumatera Barat 34,69 persen. Begitu juga Sumatera Utara  pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 9,57 %  

atau 225.550 kunjungan dibandingkan pada tahun 2012 berjumlah 205.845 kunjungan. Namun jika 

dibandingkan dengan propinsi lain seperti Sumateara Utara dan Batam, kunjungan wisman ke Sumatera Utara 

masih tergolong rendah padahal Sumatera Utara memiliki objek wisata yang tidak  kalah menarik dibandingkan 

dengan propinsi-propinsi tersebut.  

Pariwisata secara empirik, bukan saja merupakan fenomena mobilitas manusia dari satu negara ke 

negara lain tapi pemindahan komunitas massa yang mengikutinya, sekaligus secara holistik mencakup dimensi-

dimensi sosial, budaya, ekonomi, ekologi, politik, kesehatan, teknologi, pertahanan dan keamanan. Pariwisata 

secara total merupakan satu entitas yang bersifat multidimensional, oleh karena itu di perlukan kerjasama yang 

koordinatif antara  pemerintah,  pelaku industri,  organisisai non profit dan masyarakat (Gunn, 1994)  
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Perkembangan pariwisata memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat setempat. 

Dampak itu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lingkungan masing-

masing dengan tingkat intensitas tertentu. Selain dampak positif juga adanya sejumlah dampak sosial yang 

bersifat negatif, seperti adanya komersialisasi, individualisasi, meterialisme yang berkembang bersamaan 

dengan pariwisata dan modernisasi pada umumnya. Bagi masyarakat Sumatera Utara yang bersifat religius dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, dan keseimbangan, keadaan demikian dirasakan 

menggangu aktivitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.  Sumatera Utara dalam perkembangan 

pariwisata yang akhir-akhir ini diuji oleh berbagai peristiwa keamanan,  adanya perkembangan teknologi, 

pertumbuhan ekonomi, perubahan sikap dan gaya hidup masyarakat, dan isu pelestarian lingkungan dan sosial 

budaya.  

Penetapan posisi pasar daerah tujuan wisata di Sumatera Utara adalah penting dilakukan agar dapat 

dengan jelas atribut produk mana yang diidentifikasi di benak atau pikiran wisman secara relatif terhadap 

produk-produk yang bersaing. Mengevaluasi perubahan persepsi wisman terhadap atribut produk yang diingini 

adalah salah satu cara mempertahankan dan mengembangkan Sumatera Utara sebagai daerah tujuan wisata. 

Memposisikan sebuah produk atau daerah tujuan wisata membutuhkan  pemahaman tentang citra suatu produk 

yang dipersepsikan, informasi spesifik produk yang diterima oleh wisman dan berbeda dengan pesaingnya. 

Pelaku bisnis industri pariwisata utamanya biro perjalanan wisata atau travel agent dalam strategi 

oprasionalnya dapat mempengaruhi perkembangan bisnis pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu dalam 

strategi bauran pemasaran pariwisata berbasis budaya Sumatera Utara diharapkan tetap memasarkan paket-paket 

produk wisata yang mengutamakan pelestarian budaya dan lingkungan ke wisatawan mancanegara. Bila hanya 

menuruti kehendak konsumennya saja,  dapat merusak atau mengganggu kesinambungan pengembangan bisnis 

pariwisata dalam jangka panjang. Jika semua pihak mau mengembangkan pariwisata budaya dan lingkungan 

dengan memperhatikan batasan - batasan di atas maka dampaknya diharapkan terciptanya kesinambungan bisnis 

pariwisata di masa yang akan datang.  

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana 

pengaruh persepsi wisman tentang market positioning, brand image dan social responsibility baik secara parsial 

maupun simultan terhadap kinerja strategi bauran pemasaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah memperoleh 

hasil interpretasi mengenai besarnya kontribusi pengaruh persepsi wisman tentang market positioning, brand 

image dan social responsibility baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja strategi bauran pemasaran. 

Adapun hasil/manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi pengembangan ilmu: Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan ilmu dan teori manajemen pemasaran, khususnya pada lingkup kajian kepariwisataan.  

b. Manfaat operasional: Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk kajian lebih lanjut atau 

pertimbangan membuat kebijakan pengembangan bisnis pariwisata berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan 

memperhatikan kepentingan semua sektor seperti pemerintah, industri kepariwisataan, organisasi nonprofit 

dan masyarakat setempat. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1. Brand Image suatu Daerah Tujuan Wisata. 

Brand image sebuah produk berbeda dengan brand dari sebuah nation atau negara, dimana menurut 

The American Marketing Association (AMA) dalam Ying Fan (2006), mengatakan bahwa brand is a name, 

term, sign, symbol, or design or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller 

or group of sellers and to differentiate them from those of competition. 

Kompleksitas sifat produk pariwisata menjadi relatif sulit membuat atau mendesain merek/ branding 

dari destinasi (Hankinson ,2003), karena: (1) pengalaman yang diperoleh wisatawan relatif sulit dikontrol, 

konsumen bebas mengkonsumsi atau memakai produk mana yang mereka sukai. Produk yang sama dapat 

digunakan secara simultan oleh lebih dari satu atau group wisatawan dengan tujuan yang berbeda. (2) 

Keterbatasan wilayah atau tempat akan tidak mudah dirubah dan dikembangkan setiap saat, dimana dapat terjadi 

apa yang dipromosikan tidak sama dengan apa yang dikonsumsikan. (3) Produk atau destinasi dikelola oleh 

berbagai jenis organisasi baik negeri atau swasta, membuat sulit untuk mempresentasikan brand dengan 

kenyataannya. 

 

2.2 Market Positioning 

Positioning dilakukan bukan terhadap sebuah produk, akan tetapi apa yang dilakukan terhadap pikiran 

konsumen/ prospek, atau apa yang dilakukan untuk memposisikan produk dalam benak konsumen (Payne, 

1993). Positioning berfokus pada pencapaian posisi yang diinginkan dalam benak konsumen atau pelanggan dan 

hanya sedikit berkaitan langsung dengan produk. Menurut Payne (1993), pengertian positioning adalah : 
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Positioning is concerned with the identification, development and communication of a differentiated 

advantage which makes the organizations products and services percieved as superior and distinctive 

to those of its competitors in the mind of its target customers.  

 

Positioning sangat bergantung kepada kemampuan sebuah perusahaan untuk secara efektif 

membedakan dirinya sendiri dari para pesaingnya dengan memberikan nilai yang disampaikan yang superior 

kepada pelanggannya. Nilai yang disampaikan yang superior berupa nilai total pelanggan (nilai jasa, nilai 

produk, nilai orang-orang dan nilai citra) dikurangi dengan biaya total bagi pelanggan (harga monetari, biaya 

waktu, biaya energi dan biaya psikis), (Payne, 1993). Konsumen atau pelanggan akan membuat keputusan 

membeli dengan mempertimbangkan keseimbangan yang dapat diterima antara biaya, nilai dan kualitas. 

Setiap produk atau jasa memiliki posisi atau citra dalam benak pelanggan dan ini mempengaruhi 

keputusan pembelian. Penting kiranya untuk menempatkan suatu posisi nilai untuk produk atau jasa dalam 

benak pasar sasaran, yaitu posisi yang harus dapat dibedakan oleh sebuah atribut atau beberapa atribut, yang 

penting bagi pelanggan atribut-atribut ini harus merupakan faktor-faktor yang kritis dalam keputusan pembelian. 

Ada beberapa karakteristik yang membedakan yang memenuhi kreteria (Payne, 1993), adalah sebagai berikut: 

(1) Kepentingan: perbedaannya sangat berharga untuk sebuah pasar yang cukup besar. (2) Keunikan: 

perbedaannya jelas lebih superior dibandingkan penawaran lain yang ada. (3) Dapat dikomunikasikan: ada 

kemungkinan untuk mengkomunikasikan perbedaan tersebut dengan cara yang sederhana dan kuat. (4) 

Keunggulan: perbedaannya tidak mudah disalin (ditiru) oleh para pesaing. (5) Terjangkau: Pelanggan sasaran 

akan mampu dan bersedia untuk membayar perbedaannya. Biaya tambahan yang ada untuk karakteristik-

karakteristik yang membedakan akan dipersepsikan cukup berharga untuk mengkompensasikan setiap tambahan 

biaya. (6) Profitabilitas: perusahaan akan meraih keuntungan tambahan sebagai akibat memperkenalkan 

perbedaan tersebut. 

 

2.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Pengertian coorporate social responsibility menurut Steiner (1972) dalam Robin & Reidenbach ( 1987) 

adalah: 

  

At any one time in any society there is a set of generally accepted relationships, obligations and duties 

between the major institutions and the people. Philosophers and political theorists have called this set 

of common understandings ‘the social contract’.  

 

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari sebuah hubungan yang dapat diterima, 

kewajiban dan tugas antara perusahaan dengan masyarakat sekitar yang disebut sebagai sebuah ‘kontark sosial’ 

yang pada akhirnya di harapkan dapat memberikan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Henderson 

(2006) menyatakan :  

 

Coorporate social responsibility is the underlying rationale is that businesses have responsibilities 

other than those which are commercial in nature and must give due regard to the well being of sociaty 

which extends to a healthy physical environment.  

 

Pada intinya tanggung jawab perusahaan adalah dimana perusahaan dalam menjalankan bisnisnya 

memperhatikan lingkungan sosial masyarakat setempat dan lingkungan pisiknya agar supaya dapat dijaga 

keharmonisan dan pelestariannya sehingga pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan. 

Peranan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat akan dapat memberikan hal-hal yang 

positif (Robbin, 2002) seperti halnya:  

a. Harapan- harapanmasyarakat: opini publik sekarang mendukung pengusaha yang mengejar sasaran 

ekonomis dan sosial.  

b. Laba jangka panjang: perusahaan-perusahaan yang secara sosial bertanggung jawab itu cenderung memiliki 

laba jangka panjang yang lebih terjamin.  

c. Kewajiban etis: dunia bisnis seharusnya bertanggung jawab secara sosial karena tindakan-tindakan yang 

bertanggung jawab itu merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan. 

d. Citra masyarakat: dunia bisnis dapat menciptakan citra masyarakat yang menguntungkan dengan mengejar 

sasaran-sasaran sosial. 

e. Lingkungan yang lebih baik: keterlibatan dunia bisnis dapat menolong memecahkan masalah-masalah yang 

sulit. 

f. Mengahambat peraturan pemerintah lebih lanjut: dengan menjadi bertanggung jawab secara sosial, dunia 

bisnis dapat mengharapkan berkurangnya peraturan pemerintah. 

g. Keseimbangan tanggung jawab dengan kekuasaan: dunia bisnis memiliki banyak kekuasaan di dalam 

masyarakat. Dibutuhkan jumlah tanggung jawab yang sama besar untuk mengimbanginya. 
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h. Kepentingan-kepentingan pemegang saham: tanggung jawab sosial akan memperbaiki harga saham 

perusahaan dalam jangka panjang.  

i. Kepemilikian sumber daya: dunia bisnis memiliki sumber daya dalam rangka mendukung proyek publik dan 

proyek amal yang memerlukan bantuan. 

 

2.4 Strategi Bauran Pemasaran Pariwisata. 

Secara umum strategi memiliki tiga tingkatan, yaitu strategi tingkat korporat, strategi tingkat unit bisnis 

dan strategi fungsional (Pearce & Robinson, 2007; Wheelen & Hunger, 2006). Strategi di tingkat korporat, di 

mana ditentukan bisnis apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Strategi di unit bisnis, perusahaan 

menentukan bagaimana seharusnya suatu perusahaan bersaing dalam setiap bisnisnya. Sedangkan di tingkat 

fungsional, ditentukan cara bagaimana perusahaan mendukung strategi pada tingkat bisnis. Strategi pemasaran 

adalah merupakan salah satu strategi pada tingkat fungsional yang mendukung strategi tingkat unit bisnis dalam 

kerangka menghadapi keberadaan pesaing perusahaan. 

Strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu suatu perusahaan. 

Kebutuhan dan keinginan konsumen kecenderungan selalu berubah dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh 

perubahan lingkungan, oleh karena itu strategi perusahaan yang telah ditetapkan perlu dikaji ulang secara 

priodik, baik strategi di tingkat korporat, strategi unit bisnis maupun strategi fungsional (David, 2003). 

Kotler (2003) mendifinisikan strategi pemasaran sebagai logika pemasaran yang dilaksanakan dengan 

harapan bahwa unit bisnis akan mencapai sasaran pemasaran.  Lebih lanjut dikatakan bahwa strategi pemasaran 

terdiri dari strategi spesifik untuk pasar sasaran, penentuan posisi produk, bauran pemasaran dan tingkat 

pengeluaran pemasaran. 

Pentingnya pemahaman mengenai tingkatan jasa sebelum memilih strategi bauran pemasaran 

dilakukan, menurut Kotler & Bloom (1987), mengembangkan jasa individu untuk ditawarkan kepada pasar, 

terdapat tiga tingkat konsep jasa, yaitu Jasa inti, jasa perseptibel dan jasa tambahan. Seleksi pasar sasaran harus 

diikuti oleh pengembangan strategi penentuan posisi bersaing. Penentuan posisi bersaing adalah seni 

mengembangkan dan mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan yang berarti antara jasa suatu perusahaan dan 

jasa perusahaan pesaingnya yang melayani pasar sasaran yang sama (Kotler & Bloom, 1987). Kunci untuk 

menentukan posisi bersaing adalah dengan mengidentifikasi atribut-atribut penting yang digunakan pasar 

sasaran untuk mengevaluasi dan memilih diantara organisasi-organisasi yang bersaing. Langkah selanjutnya 

dalam strategi pemasaran adalah mengembangkan marketing mix yang mendukung kemampuan organisasi 

untuk bersaing dalam pasar sasarannya. Marketing mix adalah seperangkat variabel pemasaran yang terkendali, 

yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya di dalam pasar sasaran (Kotler & Bloom, 1987). 

Menurut Lumsdon (1997) definisi pemasaran pariwisata adalah : 

 

“The managerial process of anticipating and satisfying existing and potential visitor wants more 

effectively than competitive suppliers or destinations. The management of exchange is driven by profit, 

community gain, or both; either way long term success depends on a satisfactory interaction between 

customer and supplier. It also means securing environment and societal needs as well as core 

consumer satisfaction.They can no longer be regarded as mutually exclusive”. 

 

Dari definisi tersebut bahwa pemasaran pariwisata mengandung beberapa unsur yang harus di 

perhatikan, antara lain: (1) Pemasaran pariwisata merupakan proses manajemen yang dilakukan secara 

sistematis dan terkoordinir, yang dilaksanakan oleh berbagai pihak secara terkait dan terpadu; (2) Kebijaksanaan 

pemasaran pariwisata dimulai dengan memahami kebutuhan, keinginan, harapan dan selera dari konsumen atau 

wisatawan, yang dijadikan dasar dalam menyusun rencana pengembangan produk wisata, dengan pendekatan 

pada oreientasi pasar; (3) Pemasaran pariwisata pada intinya merupakan komunikasi antara pihak pemasok dan 

konsumen atau wisatawan, dimana 

pemasok harus memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan wisatawan, sedangkan wisatawan harus 

memahami apa yang di miliki oleh pemasok. 

Kotler (2003) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai perangkat alat pemasaran taktis yang dapat 

dikendalikan, yang meliputi empat komponen yaitu: produk, harga promosi dan distribusi, yang dipadukan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan respon yang di inginkan di pasar sasaran. Menurut Payne (1993) bauran 

pemasaran jasa adalah unsur-unsur atau elemen-elemen internal penting yang membentuk program pemasaran 

sebuah organisasi yang terdiri dari product, price, promotion, place, customer service, people dan processes. 

Bauran produk atau sering disebut kumpulan produk merupakan kumpulan semua lini dan jenis produk 

yang ditawarkan oleh penjual agar dibeli oleh pembeli (Kotler, 2003). Bauran produk suatu perusahaan 

mempunyai empat dimensi dasar yaitu lebarnya, panjangnya, dalamnya dan konsistensinya. Lebar bauran 

produk mengacu pada jumlah lini produk berbeda yang dijual perusahaan. Lini produk sendiri merupakan 

kelompok produk yang berhubungan erat karena fungsinya serupa, dijual pada kelompok pelanggan yang sama, 

dipasarkan melalui jenis toko yang sama, atau masuk dalam katagori kisaran harga yang sudah ada. Konsistensi 
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lini produk merujuk pada seberapa dekat hubungan berbagai lini produk dalam pemakaian akhir, persyaratan 

produksi, saluran distribusi atau sejumlah perspektif yang lain. 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Wisatawan dalam keputusan membeli, tidak hanya membeli produk itu sendiri melainkan ‘a total 

bundle of values’ yang ditawarkan oleh destinasi (Lewis and Chambers, 1989).  Manfaat apa yang dapat 

ditawarkan atau diperoleh oleh wisatawan selama mereka menikmati destinasi tersebut. Destinasi akan dapat 

bersaing, dimana mampu melakukan ‘ market positioning’ yang membedakan destinasi sendiri dengan para 

pesaingnya dengan memberikan nilai atau manfaat yang disampaikan yang superior kepada wisatawan. Menurut 

Chacko (1997) menyatakan positioning ‘ is a form of market communication that plays a vital role in enhancing 

the attractiveness of a tourism destination. Positioning dapat dikatakan sebagai alat komunikasi dimana 

mempunyai peranan penting sebagai usaha untuk meningkatkan daya tarik destinasi. Positioning dilakukan 

untuk menciptakan ‘distinctive place’ dalam benak konsumen potensial. Strategi positioning yang berhasil harus 

membuat layanan dengan jelas sehingga dapat dibedakan dengan ciri-ciri yang diharapkan dan penting 

didasarkan bagi segmen pelanggan sasaran. Ini berarti bahwa strategi positioning harus diperiksa dari waktu ke 

waktu memastikan bahwa strategi tersebut tidak usang dan masih relevan bagi segmen pasar sasaran, dan begitu 

pula terhadap perubahan lingkungan termasuk perubahan kebutuhan konsumen dan taktik yang dilakukan oleh 

kompetitor. Positioning yang efektif hendaknya harus dapat dipercaya dan konsisten tentang apa yang dijanjikan 

(Chacko, 1997). 

Perkembangan kebutuhan dan keinginan dari para wisatawan mancanegara yang mengutamakan dan 

peduli terhadap pelestarian lingkungan, menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan utama dalam memilih 

destinasi yang akan dikunjungi. Pengelola destinasi dan pelaku bisnis pariwisata memiliki tanggung jawab 

sosial terhadap kesinambungan lingkungan yang merupakan inti produk yang dijualnya. Menurut Bansal (2005) 

The role of business is to create value to improve and protect societal and environmental health, tanggung 

jawab social menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari 

pada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Tanggung jawab sosial diyakini memberikan manfaat 

komersial dan mempunyai fungsi efisiensi biaya pada bidang mempertahankan dan rekruitmen karyawan, 

membangun citra, diferensiasi dan kompetisi (Henderson, 2006). Tapi pada kenyataannya masih banyak 

perusahaan belum memperhatikan lingkungan dan sosial masyarakat dalam mengemban tanggung jawab sosial.  

Pemilihan strategi pada industri pariwisata berbeda dengan perusahaan manufactured, ini disebabkan 

oleh produk pariwisata yang sesungguhnya adalah pengalaman yang di dapat oleh wisatawan dari kombinasi 

bermacam-macam produk dan pelayanan. Memperhatikan karakteristik dari produk pariwisata menyebabkan 

konsumen yang harus datang ke destinasi bukannya produk tangible yang dibawa pulang oleh konsumen. Faktor 

ini mengakibatkan betapa pentingnya pemilihan strategi pemasaran yang tepat untuk mempengaruhi konsumen 

berkunjung ke destinasi. 

Berdasarkan uraian  yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Persepsi wisman tentang market positioning, brand image dan social responsibility  baik secara parsial dan 

simultan berpengaruh terhadap kinerja strategi bauran pemasaran. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian descriptive dan penelitian verifikative yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan dengan cara penyebaran kuesioner dan wawancara.  

 

3.2. Operasionalisasi Variabel 

Adapun variabel-variabel dan indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut :   

a. Variabel independen terdiri dari : 

(1) Market Positioning (X1), merupakan cara produk wisata tersebut diidentifikasikan oleh konsumen 

berdasarkan sejumlah atribut tertentu di pikiran konsumen secara relatif terhadap produk-produk wisata 

yang bersaing seperti pelayanan, kenyamanan destinasi, keunikan budaya, objek wisata alam dan tempat-

tempat menarik, dan fasilitas dan informasi  

(2) Brand Image (X2), Merupakan pengetahuan obyektif, persepsi, kesan prasangka, imajinasi, serta emosi 

yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek atau tempat. Hal ini dilihat dari 

objek wisata alam dan tempat-tempat menarik, fasilitas dan informasi,  dan kondisi ekonomi dan social.  

(3) Sosial Responsibility (X3). Biro Perjalanan Wisata (BPW) dalam menjalankan bisnisnya memperhatikan 

lingkungan sosial masyarakat setempat dan lingkungan pisiknya agar dapat dijaga keharmonisan dan 

pelestariannya sehingga pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan, seperti : partisipasi terhadap 



Fajar Pasaribu  

                                                                            
 

 

169 

 

kesejahteraan masyarakat setempat, pelestarian lingkungan dan sosial budaya, serta promosi yang jujur dan 

jelas terhadap paket wisata yang ditawarkan.  

b. Variabel Dependen adalah : 

Persepsi Kinerja Strategi Bauran Pemasaran (Y), merupakan Suatu konsep yang menekankan pada penting-

nya kualitas dari segi produk, harga, lokasi/tempat, promosi, sumber daya manusia, prasarana fisik dan 

proses/prosedur. Hal ini dilihat dari Produk, Harga, Lokasi\ tempat, Promosi, Sumber Daya Manusia, 

Prasarana fisik, dan Proses.  

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi yang menjadi unit pengamatan pada penelitian ini adalah para wisatawan yang berkunjung 

lebih dari sekali (repeater guest) dan sedang berlibur di daerah tujuan wisata Sumatera Utara.  Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 452 responden. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan perbandingan perolehan prosentase dari jumlah kedatangan wisman atau populasi berdasarkan area 

atau region kedatangan wisman tahun 2014 (Data Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di tahun 2014). 

 

3.4. Pengujian Instrumen Penelitian 

 Sebelum kuesioner disebarkan, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap alat ukur penelitian untuk 

membuktikan apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (validity) dan keandalan (reliability) untuk 

mengukur apa yang seharusnya menjadi fungsi ukurnya dengan menggunakan responden sebagai alat ukur 

melalui uji validitas dan uji reliabilitas.  

 

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 
Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi 

kinerja strategi bauran pemasaran, adalah metode analisis deskriptif. Sedangkan analisis verifikatif dilakukan 

untuk menguji hipotesis dengan The Structural Equation Model (SEM).  

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis data untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan LISREL 8.50 dari struktur SEM 

Hasil analisis di gambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model keseluruhan persamaan struktur 

 

 

Berikut ini uraian pengujian hipotesis pengaruh market positioning, brand image dan social 

responsibility baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja strategi bauran pemasaran dan pembahasan 

sebagai berikut : 

 

4.1. Pengaruh Market positioning terhadap Kinerja Strategi Bauran Pemasaran 

Sub variabel yang menjadi indikator terhadap pembentukan variabel laten eksogen market positioning 

dinyatakan dalam taksiran parameter sebagai berikut: 
 

Tabel 1.Taksiran Parameter Market Positioning 
   

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahaan dengan LISREL.  

Sub Variabel Market Positioning Taksiran Parameter R2 

Pelayanan 0,82 0,68 

Kenyamanan Destinasi 0,84 0,71 

Keunikan budaya 0,81 0,65 
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Dari Tabel 1 diketahui taksiran parameter masing-masing subvariabel sebagai indikator dalam 

membentuk variabel laten eksogen market positioning, adalah subvariabel kenyamanan destinasi mempunyai 

taksiran parameter terbesar diantara sub variabel lainnya sebesar 0,84, dan nilai R
2
 sebesar 0,71. Sedangkan 

taksiran parameter keunikan budaya adalah yang terendah sebesar 0,81 dengan R
2
 sebesar 0,65. Dan ketiga 

adalah taksiran parameter pelayanan dan suasana sebesar 0,82 dengan R
2
 sebesar 0,68. 

Faktor kenyamanan destinasi yang memiliki R
2
 (0,71) atau 71 % terbesar diatara sub variabel lainnya, 

yang artinya mempunyai kontribusi yang cukup dominan terhadap posisi pasar pariwisata Sumatera Utara. 

Keputusan wisman untuk datang dan berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata dengan mempertimbangkan 

faktor keamanan dan kenyamanan. Layanan dan suasana merupakan suatu elemen yang sangat menentukan 

dalam industri jasa pariwisata (Kotler, Bowen & Makens, 2002). Tamu ketika akan menikmati produk yang 

akan dibeli, pertama mereka kontak langsung kepada karyawan atau petugas yang memberikan layanan. Kesan 

nyaman dan menyenangkan bukan hanya semata-mata dipengaruhi oleh karyawan itu sendiri melainkan juga 

oleh suasana yang tercipta saat itu, apakah bentuk, penataan ruangan dan lingkungan, warna, dekorasi 

memberikan nuansa yang menyenangkan. Jika kesan pertama positif maka akan dapat mempengaruhi layanan 

berikutnya, begitu juga bila kesan yang ditangkap negatif akan mempengaruhi layanan berikutnya. Aspek 

tangible yang bagus saja tidak akan menjamin kepuasan tanpa memperhatikan aspek intangibel, aspek 

intangible akan menambah kehidupan, warna serta suasana yang menyenangkan (Doswell, 1997). Persepsi 

wisman terhadap keunikan budaya cenderung lebih baik dengan harapan, hal ini karena pariwisata budaya 

Sumatera Utara.  

Pariwisata budaya yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah 

Sumatera Utara yang dijiwai dengan multi etnis. Kebudayaan mampu memberikan identitas dan sekaligus 

berperan sebagai komponen pendukung pariwisata dan begitu pula pariwisata mampu membawa revitalitas 

terhadap kebudayaan (Geriya, 1996). 

 

4.2. Pengaruh Brand Image terhadap Kinerja Strategi Bauran Pemasaran 

Besarnya taksiran parameter dari setiap sub variabel yang membentuk variabel laten eksogen brand 

image adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Taksiran Parameter Brand Image 

Sub Variabel Brand Image Taksiran Parameter R2 

Objek wisata alam dan tempat-tempat menarik 0,83 0,69 

Fasilitas dan Informasi 0,82 0,67 

Kondisi ekonomi dan sosial 0,79 0,62 

                     Sumber: Hasil pengolahaan dengan LISREL. 

 

Dari Tabel 2 diketahui taksiran parameter masing-masing subvariabel sebagai indikator dalam 

membentuk variabel laten eksogen brand image, adalah subvariabel objek wisata alam dan tempat-tempat 

menarik mempunyai taksiran parameter terbesar diantara sub variabel lainnya sebesar 0,83, dan nilai R
2
 sebesar 

0,69. Sedangkan taksiran parameter kondisi ekonomi dan sosial adalah yang terendah sebesar 0,79 dengan R
2
 

sebesar 0,63. Dan ketiga adalah taksiran parameter fasilitas dan informasi sebesar 0,82 dengan R
2
 sebesar 0,67. 

Objek wisata alam dapat berupa gunung, lembah, sungai, pesisir, laut, pulau, air terjun, danau, hutan, 

gua dan sebagainya, sedangkan tempat-tempat menarik dapat berupa museum, tempat atau bangunan bersejarah, 

tempat berbelanja, desa wisata, tempat pertunjukkan kesenian, dan tempat lainnya. Keputusan seseorang untuk 

melakukan perjalanan wisata diantaranya dipengaruhi oleh kuatnya faktor pendorong (push factors) dan faktor-

faktor penarik (pull factors) (Srikaya, McLellan and Uysal (1996) dalam Tureckova (2003). Faktor penarik 

merupakan destination specific atributes yang meliputi objek wisata alam, objek wisata buatan, social culture & 

psychical attractions, sedangkan faktor pendorong umumnya bersifat sosial psikologis atau merupakan person 

specific motivation. Fasilitas dan informasi merupakan faktor pendukung dari produk yang dapat menambah 

kualitas produk yang dijual. Fasilitas dibutuhkan untuk memudahkan, memenuhi dan melayani wisman selama 

dalam perjalanan. Fasilitas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen produk wisata yang 

ditawarkan (Middleton , 1998).Kestabilan kondisi politik dan ekonomi di suatu daerah tujuan wisata akan dapat 

mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Kondisi yang aman dan tidak 

adanya tekanan merupakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan sehingga wisman selama berwisata dapat 

terlibat (involvement) dalam setiap kegiatan, memperoleh kesenangan (enjoyment), menghadapi tantangan 

(challenge), mendapatkan kegembiraan (excitement), dan pengetahuan (knowledge). 

 

4.3. Pengaruh Social Responsibility terhadap Kinerja Strategi Bauran Pemasaran 
Besarnya taksiran parameter dari setiap sub variabel yang membentuk variabel laten eksogen social 

responsibility dalam taksiran parameter adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Taksiran Parameter Social Responsibility 

 Sub Variabel Social Responsibility Taksiran 

Parameter 

R2 

Partisipasi BPW terhadap Kesejahteraan Masyarakat Setempat 0,79 0,62 

Partisipasi BPW terhadap Pelestarian Lingkungan dan Sosial budaya 0,79 0,62 

Promosi Yang Jujur dan jelas terhadap Paket Wisata Yang Ditawarkan 0,84 0,71 

Sumber: Hasil pengolahaan dengan LISREL. 

 

Dari Tabel 3. diketahui taksiran parameter masing-masing subvariabel sebagai indikator dalam 

membentuk variabel laten eksogen social responsibility, adalah subvariabel promosi yang jujur dan jelas 

terhadap paket wisata yang ditawarkan mempunyai taksiran parameter terbesar diantara sub variabel lainnya 

sebesar 0,84, dan nilai R
2
 sebesar 0,71. Sedangkan taksiran parameter partisipasi BPW terhadap kesejahteraan 

masyarakat setempat dan partisipasi BPW terhadap pelestarian lingkungan dan sosial budaya masing-masing 

sebesar 0,79 dengan R
2 
sebesar 0,62. 

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah di mana perusahaan dalam menjalankan bisnisnya 

memperhatikan lingkungan sosial masyarakat setempat dan lingkungan phisiknya agar supaya dapat dijaga 

keharmonisan dan pelestariannya sehingga pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan (William & Siegel 

(2001) dalam Henderson (2006). Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan dukungan dari 

masyarakat lingkungannya, keterlibatannya dapat secara langsung sebagai karyawan, diajak sebagai mitra 

bisnis, atau secara tidak langsung dengan memberikan bantuan perbaikan  lingkungan atau mendukung terhadap 

setiap aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat tersebut. 

 

4.4.Pengaruh Market positioning, Brand Image dan Social Responsibility Secara Simultan Terhadap 

Kinerja Strategi Bauran  Pemasaran 

Besarnya taksiran parameter dari setiap sub variabel yang membentuk variabel laten endogen kinerja 

strategi bauran pemasaran dalam taksiran parameter adalah sebagai berikut : 

 
                  Tabel 4. Taksiran Parameter Kinerja Strategi Bauran Pemasaran 

Sub Variable Kinerja Strategi Bauran 

Pemasaran 

Taksiran Parameter R2 

Produk 0,77 0,59 

Harga 0,78 0,60 

Lokasi/Tempat 0,80 0,63 

Promosi/ Komunikasi Pemasaran 0,81 0,66 

Sumber Daya Manusia 0,72 0,52 

Prasarana phisik 0,73 0,53 

Proses 0,72 0,52 

                       Sumber: Hasil pengolahaan dengan LISREL. 

 
Dari Tabel 4 di atas diketahui taksiran parameter masing-masing subvariabel sebagai indikator dalam 

membentuk variabel laten endogen kinerja strategi bauran pemasaran, adalah sub variabel promosi/ komunikasi 

pemasaran mempunyai taksiran parameter terbesar diantara sub variabel lainnya sebesar 0,81, dan nilai R
2
 

sebesar 0,66. Sedangkan taksiran parameter sumber daya manusia dan proses adalah yang terendah sebesar 0,72 

dengan nilai R
2
 sebesar 0,52. Taksiran parameter produk mempunyai taksiran parameter sebesar 0,77 dengan 

nilai R
2 

sebesar 0,59, taksiran parameter harga sebesar 0,78 dengan nilai R
2
 sebesar 0,60, taksiran parameter 

lokasi/ tempat sebesar 0,80 dengan nilai R2 sebesar 0,63, taksiran parameter prasarana phisik sebesar 0,73 

dengan nilai R2 sebesar 0,53. 

Unsur promosi dalam bauran pemasaran jasa membentuk peranan penting dalam membantu 

mengkomunikasikan positioning jasa kepada para pelanggannya dan pasar-pasar relationship kunci lainnya. 

(Payne, 1993). Promosi menambah signifikansi jasa, dan juga dapat menambah keberwujudannya serta 

membantu pelanggan membuat penilaian tawaran jasa dengan lebih baik. Promosi yang baik hendaknya 

didukung oleh lokasi dengan aksesibilitas yang tinggi, tawaran produk phisik yang menarik, harga yang 

ditawarkan sesuai dengan manfaat yang diterimanya, pelayanan yang menyenangkan, prasarana phisik yang 

baik dan proses perjalanan yang lancar dan efisien serta tepat waktu. Kinerja strategi bauran pemasaran 

senantiasa setiap saat dipantau dan dievaluasi sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

menentukan strategi pemasaran. Strategi yang dibuat akan mempertimbangkan layanan-layanan khusus apa 

yang akan di tawarkan kepada segmen pasar sasaran yang dipilih, strategi harga yang sesuai untuk layanan-
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layanan itu, bagaimana strategi untuk mempromosikan produk dan berkomunikasi dengan pasarnya, proses-

proses yang akan dipakai, dan jenis serta keahlian orang yang akan dilibatkan dalam penyediaan jasa tersebut. 

Pengaruh langsung antara variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen dijelaskan dalam 

taksiran parameter struktural sebagai berikut: 

 
Tabel 5. Taksiran Parameter Struktural dari Market Positioning, Brand Image dan Social Responsibility 

terhadap Kinerja Strategi Bauran Pemasaran 

Variabel Kinerja Strategi Bauran Pemasaran Rz 

Market Positioning 0,36 0,82 

Brand Image 0,42  

 Social Responsibility 0,22  

        Sumber: Hasil pengolahaan dengan LISREL. 

 
Dari Tabel 5 diketahui bahwa brand image mempunyai taksiran parameter terbesar sebesar 0,42 

terhadap kinerja strategi bauran pemasaran, sedangkan taksiran parameter social responsibility adalah terkecil 

sebesar 0,22 dan taksiran parameter market positioning sebesar 0,36. Koefisien determinan 0,82 artinya bahwa 

variabel kinerja strategi bauran pemasaran dapat dijelaskan oleh variabel market positioning, brand image dan 

social responsibility sebesar 82 % dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Diduga faktor lain adalah purchasing 

power, budaya perusahaan, teknologi, dan pesaing, yang nantinya sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut. 

Pengaruh langsung variabel market positioning terhadap kinerja strategi bauran pemasaran adalah 

sebesar 0,36 artinya bahwa setiap perubahan satu unit dalam market positioning akan memberikan kenaikan 

sebesar 0,36 unit dalam variabel kinerja strategi bauran pemasaran apabila variabel brand image dan social 

responsibility dianggap tetap. Market positioning bukan dimulai dari kemampuan perusahaan sendiri melainkan 

dimulai dari persepsi di benak konsumen yang ada sekarang, dari persepsi atau atribut yang kuat tersebut dapat 

digunakan sebagai positioning atau repositioning dan strategi promosi produk. Positioning tidak lain adalah 

suatu strategi yang digunakan dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang bertujuan untuk menciptakan 

perbedaan (different), keuntungan (advantages), manfaat (benefits) yang membuat wisatawan selalu ingat dan 

terkenang pada suatu daerah tujuan wisata. 

 Pengaruh langsung indikator kenyamanan destinasi terhadap sub variabel market positioning 

menunjukkan bahwa faktor kenyamanan destinasi menjadi pertimbangan utama wisman memutuskan untuk 

berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Pemilihan dan pengembangan market positioning Sumatera Utara 

sebagai daerah tujuan wisata, merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat baik pemerintah, pelaku 

bisnis pariwisata dan masyarakat setempat. Pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota 

madya, kecamatan dan pemerintahan desa mempunyai peranan sebagai fasilitator dan regulator. Pemerintah 

hendaknya dapat menjamin keteraturan, kepastian, dan pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan bisnis 

pariwisata. Pelaku bisnis pariwisata hendaknya bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang dilakukan agar 

memperhatikan pelestarian lingkungan alam, sosial budaya,dan menjamin kesejahteraan masyarakat setempat. 

Masyarakat setempat yang terdiri dari tokoh masyarakat, para intelektual, LSM, dan media massa mempunyai 

peranan menjaga keharmonisan dan pelestariannya antara lingkungan sosial budaya dan lingkungan phisiknya 

sehingga dapat memberikan kesejahteraan. 

Destinasi akan dapat bersaing jika mampu melakukan ‘market positioning’ yang membedakan destinasi 

sendiri dengan para pesaingnya dengan memberikan nilai atau manfaat yang disampaikan yang superior kepada 

pelanggan (Chacko, 1997). Positioning adalah bukannya apa yang dilakukan perusahaan terhadap produk yang 

di tawarkan di pasar, tetapi melainkan positioning dilakukan terhadap ingatan atau pikiran konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan melalui berbagai ragam paket produk (Darling, 2001). Oleh karena itu pelaku bisnis 

pariwisata secara terus menerus senantiasa memantau perubahan keinginan dan kebutuhan konsumen, agar 

informasi perubahan tersebut dapat digunakan dalam mengembangkan alternatif strategi pemasaran, sehingga 

pemilihan strategi tersebut tidak usang dan masih relevan bagi segmen pasar sasaran, dan begitu pula terhadap 

perubahan lingkungan dan strategi serta taktik oleh kompetitor. 

Strategi yang baik dapat dipilih melalui suatu analisis dan dari suatu proses evaluasi atau penilaian yang 

berkesinambungan. Strategi bauran pemasaran bertujuan untuk mempengaruhi target pasar untuk segera 

bertindak mengambil keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan. Pelaku bisnis pariwisata hendaknya 

bekerja keras memikirkan hal tersebut untuk memperkuat posisi daerah dalam menghadapi persaingan dengan 

DTW lain yang memiliki produk yang sama atau hampir bersamaan. 

Pengaruh langsung variabel brand image terhadap kinerja strategi bauran pemasaran adalah sebesar 

0,42 artinya setiap perubahan satu unit dalam brand image akan memberikan kenaikan sebesar 0,42 unit dalam 

variabel kinerja strategi bauran pemasaran apabila variabel market positioning dan social responsibility 

dianggap tetap. Hal ini sesuai dengan Konecnik (2004) menyatakan bahwa betapa pentingnya melakukan 

evaluasi image sebuah daerah tujuan wisata terutama terhadap perceptual/ cognitive component, yang nantinya 
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dapat digunakan sebagai masukan atau saran dalam melaksanakan marketing action untuk memenuhi 

permintaan pasar. Destination image atau citra destinasi dapat mempengaruhi individu wisman dalam 

memutuskan memilih alternatif destinasi yang akan dikunjungi (Konecnik ,2004; Pike & Ryan ,2004). 

Pengaruh sub variabel objek wisata dan tempat-tempat menarik yang terbesar diantara sub variabel 

lainnya dalam variabel brand image. Image wisman terhadap Sumatera Utara sebagai daerah tujuan wisata yang 

perlu mendapat perhatian utama adalah seperti keragaman flora dan fauna; keaslian dan keindahan taman, hutan, 

dan pegunungan; keaslian dan keindahan pantainya; tempat beribadah (pura); peninggalan sejarah dan museum; 

keragaman pengalaman berbelanja; keunikan arsetektur bangunan; dan keragaman pertunjukkan kesenian. 

Menurut Gallarza, Saura dan Garcia (2002) dalam Pitana (2005), image atau citra memegang peranan lebih 

penting dari pada sumber daya pariwisata yang kasat mata. Oleh karena itu semua pihak yang berhubungan 

dengan kegiatan atau bisnis pariwisata secara bersama-sama saling berkoordinasi menjaga kualitas pelayanan, 

sarana dan prasarana, transportasi, dan sebagainya sehingga dapat memberikan kesan yang baik kepada setiap 

individu wisman yang sedang berkunjung ke daerah tujuan wisata Sumatera Utara. 

Pengaruh langsung variabel social responsibility terhadap kinerja strategi bauran pemasaran adalah 

sebesar 0,22 artinya setiap perubahan satu unit dalam social responsibility akan memberikan kenaikan sebesar 

0,22 unit dalam variabel kinerja strategi bauran pemasaran apabila variabel market positioning dan brand image 

dianggap tetap. Hal ini sejalan dengan konsep ethical tourism oleh weeden (2002), menyatakan bahwa sebagian 

besar tourist sadar dan peduli terhadap pelestarian lingkungan dan sosial budaya dan pelaku bisnis pariwisata 

terutama travel agent menggunakan ethical tourism sebagai isu yang dipertimbangkan dalam mengembangkan 

strategi pemasarannya. Begitu pula dengan konsep pemasaran berwawasan sosial yang dikemukan oleh Kotler, 

Bowen & Makens (2002), adalah perusahaan harus menetapkan kebutuhan , keinginan dan minat pasar sasaran, 

serta memberikan kepuasan yang diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing, 

tanpa mengabaikan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Masyarakat 

menginginkan keuntungan jangka panjang yakni dampak terhadap lingkungan akibat dari aktifitas perusahaan 

tersebut. Dampak positif yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan penduduk setempat, terpeliharanya 

lingkungan alam dan sosial budaya. 

Alternatif pengembangan strategi pemasaran tergantung dari identifikasi bagaimana konsumen 

menerima destinasi produk wisata, dan bagaimana produk wisata di disain untuk memenuhi kebutuhan target 

pasar. Oleh sebab itu persepsi konsumen dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan 

kontribusi kesuksesan atau kegagalan strategi pemasaran dan sebagai konsekuensinya terjadi pengembangan 

atau perubahan image produk destinasi. Pengaruh variabel brand image adalah yang terbesar diatara variabel 

lainnya dengan sub variabel objek wisata dan tempat-tempat menarik, kemudian diikuti oleh variabel market 

positioning dengan sub variabel keunikan budaya, dan terakhir adalah variabel social responsibility dengan sub 

variabel partisipasi BPW terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Pasar pariwisata di masa yang akan 

datang tergantung dari kemampuan daerah tujuan wisata tersebut dalam memberikan layanan kualiatas produk 

yang tinggi yang sesuai dengan perubahan rasa, kebutuhan, keinginan, dan permintaan tourist international. 

Pengembangan strategi bauran pemasaran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan wisman 

yang cenderung berubah kearah destinasi ‘heritage’ dan pelestarian lingkungan’ tidak lagi pada produk masal 

dan homogen. 

 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Market positioning, brand image dan social responsibility  Sumatera Utara sebagai Daerah tujuan 

wisata secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja strategi bauran 

pemasaran biro perjalanan wisata.  Namun secara parsial ternyata brand image dominan mempengaruhi kinerja 

strategi bauran pemasaran dari pada market positioning dan social responsibility. Hal ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan kinerja strategi bauran pemasaran biro perjalanan wisata berikutnya ditentukan oleh 

kemampuan menganalisis atau  mengevaluasi terjadinya perubahan image atau image wisman terhadap 

Sumatera Utara sebagai daerah tujuan wisata. Image atau citra yang diproyeksikan sangat besar mempengaruhi 

wisman dalam pengambilan keputusan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. 

 

5.2. Saran 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan image Sumatera Utara sebagai daerah tujuan 

wisata adalah: (1) meningkatkan kualitas dan kelengkapan fasilitas di objek wisata; (2) meningkatkan kualitas 

pelayanan baik dari saat wisman baru tiba, selama dan saat meninggalkan daerah tujuan wisata;  (3) 

meningkatkan kesadaran dan mengikut sertakan masyarakat dalam aktifitas pariwisata; (4) meningkatkan 

peranan pemerintah dalam menciptakan, menjalankan dan mengawasi regulasi yang mendukung pelestarian 

lingkungan dan sosial budaya; dan (5) meningkatkan kesadaran pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya 

selalu berorientasi pada pelestarian lingkungan dan sosial budaya.  
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