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Pendahuluan 

Pemasaran merupakan elemen penting 

dalam industri pariwisata karena berkaitan 

langsung dengan eksistensi sebuah 

perusahaan wisata. Bungin (2017) 

menjelasakan bahwa pemasaran secara 

umum bertujuan untuk merekrut konsumen 

secara maksimal. Sementara itu Pitana dan 

Diarta (2009) mengemukakan, bahwa 

dalam mencapai keberhasilan pemasaran 

pariwisata perlu dipahami kompleksitas 

pemasaran, karena merupakan salah satu 

kriteria utama dalam mencapai tujuan 

pemasaran. Oleh sebab itu pemasaran 

merupakan hal yang mendasar bagi industri 

itu sendiri. 

Karakteristik pemasaran pariwisata 

berbeda dengan pemasaran produk secara 

umum. Perbedaannya terletak pada produk 

dan elemen pembentuk produk. Utama 

(2017) lebih jauh lagi Utama menjelasakan 

bahwa persaingan industri pariwisata 

dewasa ini semakin sengit, sehingga pelaku 

wisata diharuskan mempunyai kekhasan 

tersendiri dalam menarik minat konsumen. 

Oleh sebab kajian tentang pemasaran 

pariwisata menjadi penting untuk ditelah 

lebih jauh. Telah dalam penelitian ini 

difokuskan pada penerapan strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh manajemen 

Atlantic Dreamland di Kota Salatiga. 

Selain Atlantic Dreamland, di Kota 

Salatiga terdapat objek daya tarik wisata 

yang tercatat dalam katalog Persatuan 

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tahun 

2017 antara lain Agrowisata Salib Putih, 

Kolam Renang Kalitaman, Mata Air 

Senjoyo, Arrowhead Park, Desa Wisata 

Tingkir Lor, Cagar Budaya Prasasti 

Plumpungan, taman kota Bendosari serta 

16 akomodasi wisata mulai dari hotel 

berbintang sampai pada tingkat guest 

house.1 Sementara itu, aktifitas pariwisata 

di Kota Salatiga tergolong rendah 

dibandingkan dengan Kota lainnya se-Jawa 

Tengah. Sesuai dengan data statistik 

Propinsi Jawa Tengah tahun 2015, jumlah 

kunjungan wisata di Kota Salatiga tercatat 

sebesar 87,127.2 Realitas tersebut 

menambah sengitnya persaingan 

pemasaran oleh para pelaku usaha wisata di 

Kota Salatiga. 

Pemasaran produk yang dilakukan oleh 

manajemen Atlantic dreamland sejauh ini 

tergolong efektif, hal tersebut dibuktikan 

berdasarkan eksistensi keberadaannya yang 

tetap bertahan hingga saat ini sejak 

didirikan pada Juni 20083. Selain itu, 

keberadaan Atlantic Dreamland telah 

mengindikasikan investasi yang relatif 

besar. Oleh sebab itu, investasi tersebut 

memiliki strategi pemasaran yang mampu 

menjawab tantangan kompetisi pasar 

pariwisata di Kota Salatiga. Dengan 

demikian, empat elemen utama dalam 

bauran pemasaran yang meliputi product, 

price, promotion dan place menjadi 

penekanan khusus dalam mengidentifikasi 

penerapan strategi pemasaran Atlantic 

Dreamland. 

                                                             
1 Katalog PHRI. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kota Salatiga. 
2http://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/
Statistik%20Pariwisata%20Jawa%20Tengah%2020
15.pdf 

3 Kutipan hasil wawancra staf marketing Atlantic 
Dreamland 10, Juli 2018. 



 
 

Kajian Pustaka 

Proses Pemasaran 

Strategi komunikasi memerlukan 

manajamen pemasaran yang tepat untuk 

membantu tindakan penetrasi terhadap 

pasar melalui informasi. Dalam konteks 

komunikasi pemasaran terintegrasi, tujuan 

pemasaran adalah bagaimana semua 

kegiatan komunikasi pemasaran yang 

dilakukan dapat secara maksimal menjaring 

pelanggan, jadi semua kegiatan komunikasi 

digunakan untuk memasarkan produk. 

Menurut Kotler (2003) dalam Bungin 

(2013) bahwa komponen utama di dalam 

pemasaran adalah produk, harga, promosi 

dan tempat. Sementara Kartajaya (2002 & 

2006) melengkapi komponen utama Kotler 

dengan mengatakan ada Sembilan elemen 

utama dalam pemasaran, yaitu brand, 

diferensiasi, positioning, segmentasi, 

targeting, marketing mix, penjualan, 

pelayanan, dan proses. 

Kategori elemen pemasaran yang dikatakan 

Kotler kemudian dijabarkan secara rinci 

oleh Kartajaya ke dalam sembilan elemen 

marketing pada dasarnya memiliki 

keterkaitan. Penjabaran oleh Kartajaya 

semakin mempermudah untuk 

mengimplementasikan konsep-konsep 

pemasaran. Elemen tentang suatu produk 

menjelasakan bagaimana produk itu 

mamiliki merek, dan brand agar produk 

dikenal oleh masyarakat. Harga seringkali 

mempertimbangkan segmentasi pasar 

penjualan sementara itu promosi dalam 

konteks Kotler menurut Kartajaya adalah 

berkaitan dengan positioning dan 

marketing mix sementara tempat (place) 

berkaitan dengan proses, penjualan dan 

pelayanan terhadap pelanggan. Tabel satu 

berikut ini menunjukan keterkaitan antara 

elemen pemasaran Kotler dan Kartajaya. 

 
Tabel 1. Keterkaitan antara elemen pemasaran Kotler dan 
Kartajaya. 

 

Produk Pariwisata 

Pada dasarnya produk merupakan segala 

sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah 

perusahaan yang menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, 

sehingga dari produk tersebut terjadi 

transaksi pertukaran antara produsen dan 

konsumen, berdasarkan uraian tersebut 

maka Tjiptono & Diana (2016) 

mengkalsifikasi produk menjadi dua jenis 

yaitu barang dan jasa yang diuraikan sebagi 

berikut. Barang merupakan produk yang 

berwujud sehingga dapat dilihat, disentuh, 

dirasa, disimpan, dipindahkan serta dapat 

mengalami perlakuan fisik lainnya, 

sedangkan jasa terkait dengan kepuasan 

yang ditawarkan yang bersifat intangible, 

inseparable, dan perishable. 

Produk yang memiliki brand akan dapat 

dengan mudah dipromosikan dan menjadi 



 
 

daya tariknya. Brand harus didukung 

dengan komunikasi pemasaran bahkan 

brand itu sendiri harus mendapat konstruksi 

sosial sehingga menjadi brand yang kuat. 

Hubungan-hubungan yang rumit antara 

brand dan komunikasi pemasaran dapat 

diuraikan melaui pandangan komunikasi, 

bahwa brand itu sendiri adalah produk 

pesan yang memiliki konten yang rumit. 

Namun lepas dari kerumitan brand, ia tetap 

menjadi pesan dalam proses komunikasi 

pemasaran. Oleh karena itu, brand sebagai 

produk pesan ia memiliki kontak dengan 

berbagai aspek komunikasi. Hermawan 

(2009) mengatakan bahwa unsur terpenting 

dari pemasaran adalah brand, positioning 

dan diferensiasi. Produk harus memiliki 

brand yang kuat sehingga melalui brand itu 

orang mengenal produk. 

Kotler (2000) mengatakan bahwa brand 

adalah merek, nama, istilah, tanda simbol 

atau desain atau kombinasi dari semua itu 

untuk mengidentifikasi barang atau jasa 

dari sebuah perusahaan atau sekelompok 

perusahaan dan untuk membedakannya dari 

pesaing. Dengan demikian, brand membuat 

suatu produk berbeda dengan produk 

lainnya di pasaran. Brand memiliki sifat 

untuk diberitahukan kepada publik dengan 

demikian brand memiliki sifat pubulitas, 

karena itu brand hanya hidup di dalam 

ruang komunikasi, oleh sebab itu 

komunikasi merupakan jantung dari brand 

itu sendiri. Brand menjanjikan nilai yang 

terbaik kepada masyarakat, baik kualitas, 

layanan, kenyamanan dan sebgainya. 

Komunikasi juga menggerakan pubilitas 

brand sehingga mencapai positioning di 

masyarakat. Media dan saluran komunikasi 

dimanfaatkan untuk menempatkan brand 

pada posisi terbaik dibenak pikiran 

masyarakat. Brand yang memiliki nilai 

harus memiliki performance brand yang 

bagus dan unik, sehingga memudahkan 

brand diterima masyarakat. 

Produk dalam konteks industri pariwisata 

memiliki empat karakterisitk seperti yang 

dikemukakan oleh Ricardson dan Fluker 

dalam Pitana dan Diarta (2009) bahwa 

karakteristik produk pariwisata yang 

pertama adalah itangibility merupakan 

karakteristik produk yang tidak dapat 

dibarui, didengar, dilihat, dirasakan, dan 

dicicipi, karakteristik kedua inseparability 

dalam artian bahwa produk tersebut tidak 

dapat dipisahkan dengan penyedia produk, 

hal ini berkaitan dengan proses pelayanan 

yang diberikan oleh penyedia produk, 

karakter yang ketiga yaitu variability 

merupakan karekter produk yang tidak 

dapat dipastikan out-putnya hal ini 

dikarenakan pelayanan yang berbeda 

terhadap konsumen yang berbeda 

sedangkan karakteristik produk yang 

keempat adalah perishability yaitu karakter 

produk yang tidak dapat disimpan karena 

proses produksi dan konsumsi terjadi pada 

waktu yang sama. 

Keseluruhan karakteristik produk tersebut 

jika dialami oleh konsumen dalam proses 

aktifitasnya mulai dari ia meninggalkan 

tempat asalnya sampai kembali lagi maka 

proses konsumsi tersebut dinamakan 

“produk pariwisata total” (total torism 

product) hal ini merupakan kombinasi dari 

keempat karakteristik produk yang dialami 

oleh konsumen. Dengan demikian maka 

sebelum konsumen mengkonsumsi produk 

maka bayang-bayang dari produk tersebut 

hanya ada dalam imajinasi konsumen. 

 

 

 

 



 
 

Strategi Penetapan Harga 

Harga adalah nilai tukar suatu barang atau 

jasa, terhadap sesuatu yang hendak 

ditukarkan. Malau (2017) menjelaskan 

bahwa proses barter terus digunakan dalam 

beberapa transaksi, harga biasanya 

mengacu pada jumlah dana yang 

dibutuhkan untuk membeli produk, oleh 

sebab itu pemasar harus memahami peran 

penting harga dalam proses pengambilan 

keputusan konsumen. Harga bisa saja 

dinamis dan sulit untuk diatur karena 

menyaring dalam menanggapi sejumlah 

variabel. Misalnya, jika harga suatu produk 

lebih tinggi dari harga rata-rata produk lain, 

maka perbedaan itu dapat merusak 

permintaan, sementara harga yang lebih 

rendah dari rata-rata mengandung arti nilai 

yang baik karena kecenderungan konsumen 

pada harga yang lebih murah dengan 

kualitas yang sama. Oleh sebab itu Bungin 

(2015) menegaskan bahwa harga adalah 

identitas, kuantitas, kualitas yang dinilai 

dengan uang. 

Penetapan harga suatu produk akan 

mempertimbangkan segmentasi pasar 

konsumen yang ditargetkan, oleh sebab itu, 

Kartajaya dalam Bungin (2015) 

mengemukakan bahwa segmentasi pasar 

berperan penting dalam menentukan harga 

produk, karena dengan mengenal latar 

belakang konsumen yang menjadi target 

pasar maka penetapan harga akan 

menyesuaikan dengan latar belakang 

tersebut. Sementara itu, Tjiptono & Diana 

(2016) mengemukakan bahwa pada 

prinsipnya segmentasi pasar dapat diartikan 

sebagai proses mengelompokan konsumen 

dari yang heterogen menjadi kelompok-

kelompok yang homogen dalam hal 

kebutuhan, keinginan, perilaku dan atau 

respon terhadap program pemasaran 

khusus. Lebih jauh lagi Kotler & Amstrong 

(2006) menjelaskan bahwa proses 

mengklasifikasikan konsumen dapat 

dilakukan secara geografis, demografis, 

psikografis, dan perilaku. 

Poerwanto (2006) menjelaskan bahwa 

secara geografis konsumen dikelompokan 

berdasarkan daerah asal sedangkan secara 

demografis konsumen dikelompokan 

berdasarkan usia, sementara itu secara 

psikografis yakni pengelompokan 

konsumen dilakukan berdasarkan latar 

belakang ekonomi, hal ini berkaitan dengan 

kemampuan konsumen dalam menjangkau 

harga jual produk sementara segmentasi 

perilaku sangat erat kaitannya dengan 

segmentasi demografi, karena perilaku 

manusia lebih banyak ditentukan 

berdasarkan usia, pekerjaan, pendapatan 

dan pendidikan, sementara itu Aaker (2013) 

menegaskan bahwa manfaat dari 

segmentasi pasar dapat secara total 

menentukan keseluruhan strategi 

pemasaran yang diaplikasikan sebuah 

perusahaan, dalam artian bahwa dengan 

menetapkan segmentasi pasar maka 

pengembangan produk, penetapan harga, 

promosi dan pendistribusian produk dengan 

sendirinya akan menyesuaikan dengan 

segmentasi yang ditetapkan. 

Sunyoto dan Susanti (2015) 

mengemukakan bahwa sebutan harga 

dalam bisnis jasa sangat beragam seperti, 

spp (tution) dalam perguruan tinggi, fee 

dalam konsultan profesional, service 

charge dalam dunia perbankan, dan 

seterusnya. Selanjutnya ditegaskan bahwa 

kegiatan penentuaan harga memainkan 

peranan penting dalam proses bauran 

pemasaran, karena berkaitan langsung 

dengan pendapatan perusahaan, selain itu 

keputusan dalam penentuan harga juga 

memiliki dampak terhadap pasokan atau 

saluran distribusi karena bagaimanapun 



 
 

juga penyalur, tenaga penjualan, distributor 

yang menjalin kerjasama dengan pihak 

perusahaan tentunya memperoleh 

keuntungan dari aktifitas yang dilakukan, 

sementara itu proses penentuan harga juga 

diharuskan dapat menyesuaikan dengan 

kompetitor lain agar dapat menarik minat 

beli pelanggan. 

Sunyoto dan Susanti menganalogikan 

kegiatan penentuan harga seperti tumpuan 

berkaki tiga di mana tiga buah kaki yang 

mendasarinya adalah biaya, kompetisi dan 

nilai, maksud dari analogi tersebut adalah 

biaya yang akan ditutup menjadi lantai dari 

tumpuan berkaki tiga tersebut terhadap 

harga yang akan dikenakan untuk produk 

tertentu, sementara nilai dari produk jasa 

tersebut menjadi atap, di mana harga yang 

dikenakan pesaing terletak antara atap dan 

lantai dari tumpuan berkaki tiga. Lebih jauh 

lagi Malau menegaskan bahwa penetapan 

harga rendah untuk kualitas produk yang 

sama dianggap lebih efektif walaupun 

keuntungan yang diperoleh lebih sedikit, 

dengan demikian maka strategi penetapan 

harga lebih berorientasi untuk menjawab 

kompleksitas kompetisi pasar dari pada 

perolehan keuntungan perusahaan. 

Strategi Promosi 

Promosi merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang dilakukan oleh produsen 

guna menyebarluaskan informasi tentang 

produk yang dimiliki sehingga produk 

tersebut mampu menjangkau berbagai 

lapisan masyarakat sebagai konsumen 

produk Kotler (2005), lebih jauh lagi Malau 

(2017) mengemukakan bahwa pada 

hakekatnya promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran dalam artian bahwa 

sebagai suatu aktifitas dalam menyebarkan 

informasi, mempengaruhi, membujuk, dan 

atau mengingatkan sasaran pasar atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, produk yang 

ditawarkan tersebut. Penekanan dari kedua 

defenisi promosi yang dikemukakan oleh 

dua ahli di atas terlatak pada “komunikasi 

dan informasi” berdasarkan hal tersebut 

maka dapat ditegaskan bahwa promosi 

merupakan proses komunikasi antara 

produsen dan konsumen mengenai 

informasi produk yang hendak dipasarkan. 

Dalam proses menerapkan strategi promosi 

di mana komunikasi tentang informasi 

produk menjadi titik penekanannya maka 

dibutuhkan suatu media sebagai saluran 

perantara untuk mengkomunikasikan 

informasi produk, iklan televisi yang sering 

digunakan dalam proses promosi menurut 

Kotler sudah tidak efektif lagi. Semakin 

banyaknya iklan, kemudahan berganti 

saluran dan berkurangnya jam menonton 

televisi bagi masyarakat tertentu, menjadi 

penyebab utama berkurangnya efektifitas 

pada saluran tersebut oleh sebab itu Kotler 

mengemukakan kemungkinan yang akan 

terjadi bagi pemasar dalam menerapkan 

strategi promosinya adalah melalui: 

sponsorship, talk show, penempatan 

produk, promosi jalanan, pengakuan 

selebritas dan iklan badan. Berdasarkan hal 

tersebut maka efektifitas strategi promosi 

tidak selamanya tergantung pada media 

cetak maupun elektronik oleh sebab itu 

kreativitas pemasar sangat penting dalam 

mencapai promosi yang efektif. 

Layaknya keseluruhan rangkaian 

pemasaran yang dikenal sebagai bauran 

pemasaran, demikian juga dengan promosi 

yang memiliki bauran promosi tersendiri 

seperti yang dikemukakan oleh Kotler 

(2008) dalam Prinsip-Prinsip Pemasaran, 

bahwa salah satu strategi promosi yang 

dikenal sebagai bauran promosi atau bauran 

komunikasi pemasaran memiliki lima 



 
 

elemen penting yang diuraikan sebagi 

berikut: Periklanan (advertising) bentuk 

publikasi produk, dengan sponsor tertentu, 

sedangkan promosi penjualan (sales 

promotion) bersifat sementara dengan 

tujuan meningkatkan minat beli konsumen 

sementara itu hubungan masyarakat (public 

relation) merupakan suatu proses integrasi 

dengan masyarakat untuk mengantisipasi 

berbagai rumor buruk yang dapat merusak 

citra perusahaan, selanjutnya penjualan 

personal (personal selling) proses 

penjualan yang dilakukan secara personal 

yang bertujuan membangun hubungan 

dengan pelanggan, sedangkan yang terahir 

adalah pemasaran langsung (direct 

marketing) merupakan suatu hubungan 

langsung dengan pelanggan sehingga 

terjadi proses interaksi di antara keduanya 

hal ini dapat dilakukan melalui surat, 

telepon, televisi respon langsung, e-mail, 

internet, dan sebagainya.

Proses Distribusi 

Distribusi produk berkaitan dengan tempat 

(place) di mana produk yang dipasarkan 

dapat dengan mudah dijangkau oleh 

konsumen produk, menurut Bungin (2015) 

kedekatan tempat dengan konsumen dapat 

mempermudah konsumen untuk 

melakukan aktifitas pembelian sehingga 

konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk 

produk yang sama selanjutnya ditegaskan 

bahwa dalam konteks kehidupan 

masyarakat tradisional tempat diasumsikan 

sebagai pasar di mana proses transaksi jual 

beli antara produsen dan konsumen 

terlaksana, sementara itu Kotler (2005) 

mengemukakan bahwa distribusi 

merupakan saluran pemasaran yang 

menghubungkan antara konsumen dan 

produk yang dibeli, saluran yang 

dimaksudkan di sini dapat berupa orang 

ataupun lembaga tertentu yang berperan 

sebagai distributor produk. Kedua proses 

distribusi yang dikemukakan oleh Bungin 

dan Kotler di atas memiliki perbedaan yang 

mendasar, Bungin cenderung pada letak 

lokasi yang strategis sementara Kotler lebih 

condong pada saluran distribusi yang dapat 

dilakukan oleh individu atau lembaga 

tertentu, namun pada hahekatnya sama 

yaitu kemudahan bagi konsumen dalam 

menjangkau produk.

Metodelogi Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua 

bulan mulai pada tanggal 8 Juli hingga 2 

September 2018. Pelaksanaan penelitian 

tersebut berbarengan dengan proses kerja 

praktek. Pada proses pelaksanaan kerja 

praktek peneliti ditugaskan untuk 

membantu manajemen bidang pemasaran, 

hal ini mempermudah peneliti dalam 

mengakses data yang dibutuhkan sekaligus 

dapat secara langsung berinteraksi dengan 

pengunjung pada saat proses transaksi 

pembelian produk. 

Penelitian ini menggunkan pendekatan 

kualitatif deskriptif, menurut Sugiyono 

(2014) metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah 

dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci. Selain melaksanakan proses 

penelitian peneliti sebagai intrumen 

penelitian juga terlibat langsung dalam 



 
 

proses pemasaran produk atlantic 

dreamland sehingga dapat dengan mudah 

mengamati proses transaksi yang 

berlangsung. Creswell (2018) pada 

skenario kedua menjelaskan bahwa, 

peneliti mengadopsi pendekatan spesifik 

dalam penelitian kualitatif. Dengan 

demikian spesifikasi dari proses penelitian 

ini yakni peneliti sebagai instrumen 

penelitian juga terlibat sebagai objek yang 

diteliti. 

Perolehan Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini 

terdari dari dua jenis data antara lain data 

primer dan data sekunder. Mukhtar (2013) 

mengemukakan bahwa data primer adalah 

data yang dihimpun langsung oleh peneliti 

berupa hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi sementara itu data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung yang dikenal sebagai data 

pendukung atau pelengkap data utama yang 

dapat digunakan oleh peneliti. Peneliti 

memanfatkan waktu luang yang telah 

disepakati bersama dengan informan yang 

hendak diwawancarai, sementara itu 

tindakan observasi dilakukan pada saat 

melakukan kerja praktek, hal-hal yang 

diamati pada proses tersebut yakni 

transaksi pembayaran dan proses 

penginputan conten di website untuk 

keperluan promosi, peneliti juga 

melakukan studi dokumen dengan 

menganalisa daftar keseluruhan produk, 

daftar harga produk dan brosur yang 

didistribusikan dalam proses promosi 

produk. Sementara itu data sekunder juga 

diperoleh dari website resmi BPS Kota 

Salatiga dan Propinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

Temuan Penelitian 

Gambaran Umum Bauran Pemasaran 

Pariwisata Atlantic Dreamland. 

Objek wisata atlantic dreamland terletak di 

jalan utama Soekarno-Hatta Isep-isep 

Salatiga jalur Semerang Solo dan hanya 

berjarak kurang lebih lima kilo meter dari 

pusat Kota Salatiga dengan luas areal 

mencapai 4,5 hektar. Dalam luas areal 

tersebut terdapat 19 wahana permainan 

sebagai produk wisata yang dikembangkan. 

Produk tersebut meliputi, water boom, 

water toys, sunny train, mini train, boom-

boom car, jet coaster, carousel, softplay, 

battery car, circular track, becak air, balon 

loncat, ATV, kuda poni, pirate ship, falying 

fox, theater empat dimensi, becak imut, dan 

otoped. 

Untuk menjamin kenyamanan aktifitas 

kepariwisataan, pengelola menerapkan 

strategi khusus dalam menjaga kualitas 

produk agar tetap aman dan nyaman 

digunakan. Berikut ini adalah penerapan 

strategi tersebut pada dua wahana yang 

berbeda, pertama untuk wahana air. 

Pengelola memberikan senyawa kimia 

yang tidak menyebabkan iritasi kulit, untuk 

menjaga kadar kualitas air. Kedua yakni 

Flying fox dengan cara memberi pelumas 

pada selang peluncur agar tidak terhambat 

pada saat digunakan. Selain itu penerapan 

strategi untuk menjaga kualitas produk 

secara keseluruhan dilakukan sebelum dan 

sesudah aktifitas wisata berlangsung yakni 

pada pagi dan sore hari.   

Selain produk wisata yang telah diuraikan 

sebelumnya, Atlantic Dreamland juga 



 
 

menyediakan produk lain yang 

dikembangkan dalam menunjang aktifitas 

kepariwisataan yakni paket makan siang 

(lunch box), dan event organizing yang 

dikategorikan menjadi dua yaitu event 

moderen berupa kontes mobil dan motor 

sedangkan event tradisional meliputi reog 

ponorogo, kuda kepang, drumblek dan 

festifal keseniaan. Pengadaan event 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

aktifitas kunjungan. Dalam 

memaksimalkan kegiatan pemasaran maka 

keseluruhan produk yang ada dipasarkan 

dengan tag line (branding) tengahnya Jawa 

Tengah. 

Setelah mengembangkan produk, tahap 

selanjutnya yang dilakukan adalah 

menetapkan harga produk tersebut. Strategi 

penetapan harga produk dilakukan dengan 

mengkalkulasikan antara biaya produksi 

dengan margin keuntungan. Namun dalam 

strategi penetapan harga produk lebih jauh 

lagi tidak diperkenankan untuk menjadi 

konsumsi publik, sehingga berdasarkan 

pendekatan tersebut maka ditemukan harga 

jual produk sebagai berikut carousel, 

Circular Track, Battery Car, Pirates Ship, 

Mini Train, Otoped dan Sunny Train Rp 

15.000, Jet Coaster, Balon Loncat, 

softplay, becak air, dan Flaying Fox pendek 

Rp 20.000, ATV dan wahana air Rp 25. 000 

dan Flaying Fox panjang Rp 30.000. 

Sedangkan untuk harga paket makan siang 

(lunch box) diuraikan pada tabel 2 berikut 

ini. 

 

 

 

Tabel 2 daftar harga menu makan siang (lunch box). Sumber dokumen Atlantic dreamland 

2018. 

Selain mempertimbangkan besar biaya 

produksi dalam strategi penetapan harga 

produk, penetapan harga produk juga 

menyesuaikan dengan latar belakang 

ekonomi konsumen yang telah ditargetkan. 

Oleh sebab itu, maka target konsumen 

pasar Atlantic Dreamland diklasifikasikan 

sebagai berikut. Klasifikasi secara 



 
 

geografis yakni Daerah Istimewah 

Yogyakarta dan propinsi Jawa Tengah 

meliputi, Semarang, Solo Pati, Rembang, 

Pantura dan Pekalongan. Secara demografi 

terdiri dari keluarga dan anak sekolahan 

dengan kisaran usia antara 2 sampai 12 

tahun. Sementara itu, secara psikografis 

tergolong ekonomis dan mampu dijangkau 

oleh berbagai lapisan masyarakat 

sedangkan untuk aspek perilaku yakni 

anak-anak. 

Untuk memperkenalkan keseluruhan 

produk Atlantic Dreamland. Manajemen 

pengelolaan menerapkan strategi promosi 

sebagai bagian dari rangkaian elemen 

pemasaran, dengan tujuan yakni 

“memperkenalkan wahana Atlantic 

Dreamland, kepada calon konsumen 

maupun konsumen tetap bahwa Kota 

Salatiga memiliki tempat wisata yang 

menarik untuk dikunjungi”. Sementara itu 

strategi promosi dilakukan melaui melalui 

media cetak antara lain penggunaan leaflet, 

brosur, dan spanduk plastik (MMT) yang 

disebarkan ke kota-kota yang menjadi 

target pasar, selain itu promosi juga 

dilakukan melalui media elektronik yakni 

melalui radio Salatiga dan media elektronik 

on line seperti instagram (atlantic 

dreamland salatiga). Penerapan strategi 

promosi juga dilakukan secara langsung 

dengan konsumen produk. Strategi tersebut 

terlaksana dengan mendatangi sekolah-

sekolah yang telah ditargetkan, guna 

mesosialisasikan produk yang dimiliki. 

Elemen berikutnya dalam bauran 

pemasaran setelah promosi terlaksana 

adalah distribusi produk. Proses distribusi 

terlaksana dengan dua pendekatan, pertama 

dengan memanfaatkan kemudahan akses 

karena terletak di kawasan yang strategis 

membuat wahana ini mudah dijangkau oleh 

konsumen. Kedua yakni melalui kerjasama 

dengan pihak traveloka. Interaksi 

kerjasama tersebut menghasilkan 

keuntungan untuk kedua belah pihak, 

berikut ini merupakan deskripsi dari proses 

kerja sama tersebut pihak atlantic 

dreamland mempercai traveloka untuk 

melakukan penjualan tiket on-line dengan 

harga jual di bawah Rp 5.000 dari harga 

normal setiap produk sehingga pihak 

traveloka memperoleh keuntungan dari 

harga tersebut. 

 

Pelaksanaan Penjualan 

Proses pelaksanaan transaksi pemasaran 

pengelola menetapkan tiket masuk dengan 

tarif Rp 5.000 per orang yang dikenakan 

kepada pengunjung mulai dari usia dua 

tahun, sementara itu untuk parkir kendaraan 

dikenakan biaya sebesar Rp 2.000 untuk 

roda dua, Rp 5.000 untuk roda empat dan 

Rp 20.000 untuk kendaraan roda enam. 

Dalam proses selanjutnya pengelola 

menetapkan dua sistem penjualan tiket, 

pertama dikenal dengan istilah tiket reguler 

adalah sistem penjualan tiket dengan 

membayar tiket masuk. Selanjutnya 

pengunjung secara bebas menentukan 

sendiri wahana yang diatraksikan, kedua 

tiket terusan yakni sistem penjualan dengan 

mengemas 10 dan 5 wahana permainan 

dengan harga sebesar rp 65.000. 

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai 

dua kemasan paket penjualan tersebut 

diuraikan sebagai berikut untuk sepuluh 

wahana pertama terdiri dari wahana air, 

boom-boom car, softplay, flying fox satu 

kali meluncur atau pirate ship satu kali 

bermain, circular track, mini coaster, 

carousel, balon loncat, sunny train, dan 

bebek air paket ini dikhusus untuk 

konsumen mulai dari kelompok bermain, 

paud hingga taman kanak-kanak, 



 
 

sedangkan paket kedua terdiri dari lima 

wahana permainan yang meliputi wahana 

air, boom-boom car, flying fox satu kali 

meluncur, circular track, mini coaster dan 

bebek air yang dikhusukan untuk sekolah 

dasar hingga dewasa. 

Dalam pelaksanaan strategi pemasaran 

pengelola menerapkan sistem potongan 

harga (diskon), dengan tujuan untuk 

meningkatkan loyalitas konsumen. Berikut 

ini diuraikan proses diskon tersebut. Untuk 

jumlah rombongan sebanyak 50 sampai 

150 pengunjung diberi diskon 10%, lebih 

dari 150 pengunjung diberi 20%, hal ini 

berlaku untuk sistem penjualan tiket reguler 

sedangkan untuk tiket terusan, 

dideskripsikan sebagai berikut lebih dari 20 

orang diberi discon 5%, sementara itu 

discon 5% juga diberlakukan untuk wahana 

air dengan jumlah rombongan sebanyak 20 

orang.  

Selain penerapan potongan harga, 

kebijakan untuk menaikan harga jual 

produk diterapkan khusus untuk momen 

lebaran dengan asumsi pada momen 

tersebut terjadi peningkatan daya beli 

konsumen, sehingga harga jual produk pada 

momen tersebut diuraikan sebagai berikut. 

Tiket masuk Rp 10.000, tiket terusan Rp 

80.000, sementara harga setiap wahana di 

naikan Rp 5.000, sementara itu untuk biaya 

parkir tidak terjadi perubahan harga. Sejauh 

ini tidak ada keluhan dari konsumen terkait 

dengan kebijakan kenaikan harga tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Elemen Bauran Pemasaran.  

Produk Wisata Atlantic Dreamland  

Produk jasa memberikan manfaat kepada 

konsumen saat mengkonsumsi produk 

tersebut, sehingga konsumen dituntut untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses konsumsi. 

Dalam hal ini berkaitan dengan kinerja dari 

produk tersebut Hurriyati (2008). 

Sementara itu Suwantoro (2004) 

menjelaskan bahwa meskipun produk 

wisata dipengaruhi oleh tingka langku 

ekonomi namun di sisi lain, produk tersebut 

bersifat psikologis, sosial dan alam, 

sehingga produk pariwisata merupakan 

rangkaian jasa yang mengandung unsur 

psikologis, sosial dan alam serta nilai 

ekonomi. 

Basis produk wisata wahana Atlantic 

Dreamland terletak pada produk buatan 

manusia (man made), produk tersebut 

merupakan alternatif dalam proses 

pengembangan produk karena tidak 

didukung oleh potensi sumber daya alam 

yang dapat diandalkan. Sebagaimana 

temuan penelitian terdahulu oleh 

Sukmaratri & Damayanti (2016) di Kota 

Batu Propinsi Jawa Timur bahwa 

pengembangan produk wisata buatan 

merupakan solusi dalam mejawab 

tantangan pasar. Uraian tersebut 

menggambarkan bahwa pengembangan 

produk pariwisata buatan (man made) 

merupakan hal yang faundamental dalam 

inovasi pariwisata, sehingga produk 

pariwisata tidak selamanya bergantung 

pada keindahan alam. 



 
 

Kualitas produk berkaitan erat dengan 

kegiatan penetapan harga. Bungin (2017) 

menjelaskan bahwa dengan harga 

konsumen dapat mengukur kualitas suatu 

produk. Oleh sebab itu penerapan strategi 

dalam menjaga kualitas produk yang 

dilakukan oleh pengelola Atlantic 

Dreamland adalah untuk menjaga citra 

produk. Sementara itu take line atau brand 

pemasaran yang dilekatkan pada produk 

Atlantic Dreamland merupakan bagian dari 

upaya untuk menjaga citra dan pembeda 

produk dari kompetitor lain. Oleh sebab itu 

Bungin (2017) menegaskan bahwa produk 

yang memiliki kekuatan brand dapat 

dengan mudah dikenal oleh konsumen. 

Selain produk buatan manusia, yang telah 

diuraikan sebelumnya. Penyedian lunch 

box dan pengadaan event adalah bagian dari 

rangkaian produk wisata sebagai penunjang 

aktifitas kepariwisataan. Pengadaan event 

tersebut merupakan sebuah strategi inovasi 

dalam menjawab tantangan pasar 

pariwisata yang berfluktuatif. Suseno 

(2009) menjelaskan bahwa event 

organizing (EO) memiliki ruang kerja yang 

luas, sehingga membutuhkan tim kerja 

dalam pengorganisian untuk kesuksesan 

event tersebut. 

Strategi Penetapan Harga 

Kegiatan penentuan harga memainkan 

peranan penting dalam proses bauran 

pemasaran, karena penentuan harga terkait 

langsung nantinya dengan pendapatan yang 

diterima perusahaan. Harga juga 

memainkan peranan penting dalam 

mengkomunikasikan kualitas dari jasa 

tersebut dengan ketiadaan petujuk-petujuk 

yang bersifat nyata, konsumen 

mangasosiasiasikan harga yang tinggi 

dengan tingkat kinerja suatu produk jasa 

yang tinggi pula Sunyoto & Susanti (2015). 

Strategi penetapan harga jual produk yang 

diaplikasikan oleh pengelola Atlantic 

Dreamland, menunjukan bahwa suatu 

proses perhitungan dengan 

mempertimbangkan dua hal utama yaitu 

biaya produksi dan kemampuan daya beli 

konsumen. Utama (2017) mengemukakan 

bahwa strategi penetapan harga 

dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Oleh sebab itu pengaruh faktor 

internal dalam penerapan strategi 

penetapan harga adalah biaya produksi, 

sementara faktor eksternal yaitu 

kemampuan daya beli konsumen. Dengan 

demikian orientasi strategi penetapan harga 

produk Atlantic Dreamland lebih mengarah 

pada kemampuan konsumen dari pada 

keuntungan perusahaan. 

George (2001) mengemukakan bahwa 

faktor eksternal yang perlu 

dipertimbangkan dalam keputusan 

penetapan harga adalah, permintaan, 

persepsi konsumen, elastisitas harga dan 

persaingan. Berdasarkan hal tersebut maka 

upaya yang dilakukan oleh pengelola 

Atlantic Dreamland dalam 

mempertimbangkan faktor eksternal untuk 

keputusan penetapan harga yaitu dengan 

melakukan segmentasi pasar. Aaker (2013) 

menjelaskan bahwa segmentasi adalah 

identifikasi kelompok pelanggan yang 

memberikan respon berbeda dari kelompok 

lain terhadap penawaran kompetitif. Oleh 

sebab itu segmen psikografi adalah menjadi 

perhatian utama dalam strategi penetapan 

harga. 

  



 
 

Strategi Promosi 

Kegiatan promosi merupakan wujud 

kompetisi para perusahaan yang tidak 

memakai harga, dalam memperkenalkan 

produknya. Macam-macam bentuk 

promosi dengan memanfaatkan berbagai 

media, dapat kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari, baik secara on-line maupun of-

line. Macam-macam bentuk promosi 

tersebut, dijelaskan oleh Yoety (2006) 

sebagai promotion mix yang meliputi 

penjualan personal, periklanan, promosi 

penjualan dan hubungan masyarakat. 

Promosi yang dilakukan oleh pengelola 

menggunakan dua pendekatan. Pertama, 

promosi langsung dengan cara sosialisasi 

dan penyebaran leaflet, brosur, serta 

pemasangan spanduk plastik (MMT). 

Promosi dalam bentuk sosialisasi 

berorientasi pada perekrutan konsumen 

yang sudah ditargetkan sebagai konsumen 

tetap. Sementara itu penyebaran leaflet, 

brosur, serta pemasangan spanduk plastik 

(MMT) berorientasi pada pengenalan objek 

wisata, tanpa target konsumen tetap. Model 

promosi ini oleh Kotler (2005) 

didefenisikan sebagai pemasaran langsung 

(direct marketing), yaitu proses promosi 

yang dilakukan secara langsung 

berhadapan dengan konsumen baik 

perorangan maupun kelompok, sehingga 

bentuk promosi tersebut masuk dalam 

kategori of-line. 

Sedangkan pendekatan kedua yaitu 

promosi tidak langsung. Dilakukan dengan 

memanfaatkan media elektronik lewat 

jejaring internet melalui media sosial on-

line yakni instragram (atlantic dreamland 

salatiga). Model ini pada umumnya dapat 

kita jumpai pada strategi promosi oleh 

pengelola objek wisata. Kurnia dkk (2018) 

dalam penelitiannya menemukan strategi 

promosi yang dilakukan oleh Ubud Padi 

Villas dengan menggunakan website. Lebih 

jauh lagi Ritchi dkk (2018) dalam 

penelitiannya di lokasi wisata pangandaran 

menemukan bahwa pembuatan website 

mengenai kepariwisataan di Desa Selasari 

sebagai salah satu upaya untuk 

mengenalkan produk wisata yang ada. 

Strategi Distribusi 

Distribusi produk pariwisata adalah upaya 

untuk mendatangkan konsumen, agar 

mampu menjangkau produk untuk 

dikonsumsi. Oleh sebab itu Yoeti (2005) 

menegaskan bahwa, pemasaran pariwisata 

semakin rumit dibandingkan dengan 

produk manufaktur lainnya. Lebih jauh lagi 

Lumsdon (1997) menjelasakan bahwa pada 

prinsipnya distribusi produk pariwisata 

adalah menjalin kerjasama dengan pemasar 

lain, sehingga saluran distribusi pariwisata 

memungkinkan konsumen tertarik pada 

produk yang ditawarkan. Dengan demikian 

distribusi produk pariwisata adalah 

kemudahan akses terhadap destinasi yang 

dituju. 

Berdasarkan uraian di atas maka letak 

Atlantic Dreamland adalah salah satu 

wujud kemudahan aksesbilitas sehingga 

mampu dijangkau oleh konsumen. Kotler 

(1991), dalam Bungin (2015) 

mengemukakan bahwa saluran distribusi 

adalah sekelompok perusahaan atau 

perseorangan yang memiliki hak pemilikan 

atas produk atau membantu memindahkan 

hak pemilikan produk untuk dipindahkan 

dari produsen ke konsumen. Oleh sebab itu 

jaringan kerjasama antara Atlantic 

Dreamland dengan traveloka merupakan 

strategi yang diterapkan dalam proses 



 
 

distribusi. Dengan demikian dapat 

dipastikan bahwa traveloka merupakan 

pemasar lain yang berperan sebagai 

distributor produk. 

Analisis Proses Pelaksanaan Pemasaran. 

Pelaksanaan pemasaran adalah momen 

dimana produsen dan konsumen saling 

bertatap muka untuk melakukan proses 

transaksi pertukaran. Proses ini 

berlangsung pada saat yang sama antara 

produksi dan konsumsi Yoeti (2005). Dua 

strategi utama yang menjadi penekanan 

khusus dalam proses pelaksanaan 

pemasaran yang dilakukan oleh pengelola 

Atlantic Dreamland adalah penerapan 

potongan harga (discon) dan kebijakan 

peningkatan harga produk pada momen 

lebaran. 

Terkait dengan penerapan potongan harga 

diorientasikan pada kuantitas kunjungan. 

Sebagaimana di jelaskan oleh Zulkifli 

(2015), bahwa diskon kuantitas 

merupakan potongan harga yang 

diberikan guna mendorong konsumen 

agar membeli dalam jumlah yang lebih 

banyak. Sementara itu kebijakan 

meningkatkan harga produk, terlaksana 

berdasarkan permintaan dan penawaran 

(suplay demand). Yoeti (2005) 

menjelasakan bahwa harga murah akan 

meningkatkan daya beli konsumen 

sebaliknya harga mahal akan menurunkan 

minat beli. Namun penjelasan tersebut 

berbanding terbalik dengan kasus Atlantic 

Dreamland, karena pada momen lebaran 

permintaan mengalami peningkatan 

momen tersebut dimanfaatkan oleh 

pengelola dengan meningkatkan harga jual 

produk. Dengan demikian penjelelasan 

Yoeti sebelumnya tidak berlaku pada kasus 

Atlantic Dreamland. 

Kesimpulan 

Strategi pemasaran yang diaplikasikan oleh 

manajemen pemasaran Atlantic Dreamland 

tersistmatis secara konseptual yang terdiri 

dari, pengembangan produk, strategi 

penetapan harga, strategi promosi dan 

proses distribusi yang merupakan empat 

elemen dalam bauran pemasaran. Keempat 

elemen tersebut memiliki kontribusi yang 

berbeda dalam upaya mempertahankan 

eksistensi perusahan. Pelaksanaan produk 

berupa event organizer menjawab sifat 

musiman industri pariwisata, strategi 

penetapan harga produk diorientasikan 

pada latar belakang ekonomi konsumen. 

Namun pada dasarnya penerapan strategi 

dalam bauran pemasaran saling 

berpengaruh.   

Di sisi lain hal hal fundamental dalam 

strategi pemasaran tersebut adalah peluang 

usaha pariwisata yang tidak ditemukan di 

Kota Salatiga, sehingga Atlantic 

Dreamland menjadi satu-satunya wahana 

permainan anak dengan menyediakan 19 

wahana permainan yang berbeda dengan 

kompetitor lain. Realitas ini memberikan 

peluang besar dalam merekrut konsumen 

oleh manajemen Atlantic Dreamland. Hal 

inilah yang menjadi kekuatan perusahaan 

sehingga dapat bertahan sampai sejauh ini. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan rangkaian strategi pemesaran 

yang diaplikasikan oleh manajemen 

pemasaran merupakan jantung dari 

perusahaan Atlantic Dreamland. 
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