
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “STRATEGI PROMOSI PARIWISATA 

GUNA MENINGKATKAN JUMLAH PENGUNJUNG DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Pantai Batu Lapis Kalianda 

Lampung Selatan)”. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam 

memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya 

penegasan judul tersebut. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-

istilah judul tersebut sebagai berikut : 

1. Strategi merupakan cara terbaik yang dijalankan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Selain itu pula strategi adalah suatu cara atau langkah-langkah 

yang harus ditempuh oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya dalam 

menentukan persaingan dengan para kompetitornya.
1
 

2. Promosi atau yang juga dikenal dengan komunikasi pemasaran (marketing 

communications) adalah berbagai cara untuk menginformasikan, 

membujuk dan mengingatkan konsumen – secara langsung maupun tidak 

langsung – tentang suatu produk atau brand yang dijual.2 

3. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta 

menghidupkan berbagai bidang usaha. Di era globalisasi saat ini, sektor 

pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan 

menjadi industri yang mengglobal. Pariwisata akan memberikan banyak 

                                                           
1
 Fandy Tjiptono,  Strategi Pemasaran, C.V ANDI, Yogyakarta, 2001, hlm. 3   

2
 Sandra Moriarty dkk,  Advertising, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 234  
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pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor 

pariwisata.
3
 

4. Peningkatan jumlah pengunjung suatu wisata dapat diartikan sebagai 

kegiatan pengorganisasian secara menyeluruh yang mencakup 

pengembangan atau pembangunan pariwisata sehingga fasilitas-fasilitas 

tersebut dapat memenuhi tugas-tugas sebagaimana mestinya.
4
 

5. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelolah sumberdaya untuk mencapai falah 

berdasarkan  pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah.
5
 

Berdasarkan penjelasan distilah-istilah di atas, maka dapat ditegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah analisis tentang cara-cara 

ataupun langkah yang dilakukan pengelola pariwisata guna meningkatkan 

jumlah pengunjung perspektif ekonomi Islam pada pantai batu lapis di 

Kalianda. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Secara objektif, Penulis tertarik melakukan penelitian di Pantai Batu 

Lapis Kalianda karena pantai ini sangat unik dan berbeda dengan 

pantai-pantai yang lainnya namun belum banyak para wisatawan yang 

mengetahuinya. Dengan potensi yang dimiliki khususnya Desa Kunjir 

diperlukan adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dan pihak 

                                                           
3
 Ismayanti,  Pengantar Pariwisat,Grasindo, Jakarta, 2000,  hlm. 1   

4
 Wahab Salah, pemasaran Pariwisata, PT Pradnya Paramita,Jakarta, 2001, hlm. 11 

5
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Raja Grafindo 

Persada, Jakrta, 2007, hlm. 19 
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swasta maupun masyarakat setempat dalam mengembangkan daya 

tarik wisata di Desa Kunjir Kalianda sangat diperlukan usaha yang 

maksimal dalam manajemen pengelolaan daya tarik wisata maupun 

promosi secara lokal maupun global dengan tujuan meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan meningkatkan jumlah pengunjung di 

pantai batu lapis Kalianda. 

2. Alasan Subjektif 

a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu 

yang penulis pelajari selama ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

yaitu Program Studi Ekonomi Islam. 

b. Banyaknya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Kalianda adalah salah satu daerah di provinsi Lampung yang berada di 

ujung sumatera. Kalianda memilki banyak potensi, baik bidang pertanian 

industri atau pertambangan, perhubungan, pariwisata, dan lainnya. Sektor-

sektor yang ada tentunya harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah 

agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kalianda memang terkenal 

memiliki kontur alam yang menarik, dimana terdapat hutan, gunung dan laut 

yang saling berdekatan. Keindahan-keindahan alam yang ada pun sangat 

menarik. Salah satu bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah  
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bidang pariwasta, karena bidang pariwisata merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara awal pra survey dengan pengelola pantai 

batu lapis, pada tanggal 25 januari 2016  dapat diketahui dengan banyak aset 

wisata yang ada maka Kabupaten Kalianda merupakan Kabupaten yang bisa 

dibilang obyek wisatanya termasuk lengkap, namun sampai sekarang ini baru 

beberapa obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan lainnya 

dikelola oleh pihak swasta. Semua obyek yang ada di Kalianda ini memiliki 

potensi untuk menjadi wahana wisata unggulan, namun selama ini kawasan 

pariwisata pantai yang banyak dilirik oleh para wisatawan dan untuk itu 

pengelola pantai berusaha untuk mempromosikan dan memberdayakan obyek 

wisata pantai yang tidak kalah menariknya dengan pantai lain agar kunjungan 

ke obyek wisata dapat meningkat. 

Salah satu obyek wisata yang dianggap memiliki potensi untuk 

menjadi obyek wisata di Kalianda adalah pantai batu lapis. kontur dan susunan 

batu yang sangat tertata rapi, jika dibandingkan dengan candi-candi yang ada 

di pulau jawa yang di buat oleh tangan manusia, batu lapis ini tidak kalah 

menarik dan tidak kalah indah dan batu lapis ini masih sangat alami. Namun 

pantai batu lapis ini belum banyak para wisatawan yang mengetahui karena 

pantai ini masih baru dan perlu adanya strategi promosi dalam meningkatkan 

jumlah pengunjung. 

Batu Lapis ini berada di pesisir pantai Batu Balak, Kec.rajabasa, 

lampung selatan, kira-kira 25 KM dari pusat kota Kalianda. Wisatawan dapat 
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menikmati keindahan pantai batu lapis dengan  menggunakan perahu wisata 

atau juga bisa melewati jalan perbukitan. Wisatawan dapat melakukan 

berbagai aktivitas wisata seperti memancing, hiking.  Kondisi alam pantai batu 

lapis juga sangat digemari para komunitas pecinta alam.  

Tantangan pembangunan pariwisata pantai batu lapis di Kalianda 

masih cukup besar terutama dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek 

wisata. Minimnya daya tarik pariwisata disebabkan kurangnya informasi serta 

prasarana pendukung, antara lain; jalan lingkungan, jaringan listrik, air bersih 

dan belum adanya fasilitas daya tarik wisata rekreatif yang representatif, serta 

aspek lain yang mendukung. 

Permasalahan lain yang dihadapi kepariwisataan pantai batu lapis 

adalah belum optimalnya pertumbuhan usaha pariwisata, seperti usaha 

rekreasi dan hiburan umum, dan rumah makan. Untuk itu peranan dari 

pengelola sangatlah penting untuk mempromosikan dan mengembangkan 

pariwisata. Pengelola harus terus berupaya melakukan dan mengatur strategi 

promosi dengan baik, agar bisa menjadi daya tarik wisata sebagai usaha untuk 

kemajuan pariwisata guna meningkatkan minat penggunjung.  

Untuk menangani hal terkait tersebut, strategi perlu diadopsi dari dunia 

bisnis, dimana istilah marketing terfokus pada sisi kemampuan konsumen 

dengan memakai dasar pemikiran yang logis (jika konsumennya tidak puas, 

berarti marketingnya gagal). Menurut Kotler dan Armstrong, bauran 

pemasaran adalah perangkat alat pemasaran faktor yang dapat dikendalikan 

yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Yang dipadukan oleh perusahaan 
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untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Sehingga 

bauran pemasaran dapat diartikan sebagai perpaduan seperangkat alat yang 

sifatnya dapat dikendalikan oleh perusahaan sebagai bagian dalam upaya 

mencapai tujuan pada pasar sasaran.
6
 Dalam  promosi juga terdapat kegiatan 

yang dilakukan. Pada umumnya ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan yaitu, 

periklanan, personal selling, promosi penjualan, publisitas dan Humas.
7
 

Namun, karena pantai ini masih terbilang baru dan yang mengelola 

masyarakat di pesisir pantai sehingga hanya menggunakan beberapa variabel 

pada bauran promosi. Bauran promosi yang digunakan oleh pengelola pantai 

batu lapis adalah periklanan, personal selling, publisitas dan humas. 

Dengan kata lain jika para pengelola pantai tersebut yang memproses 

jasa tidak mampu memuaskan pengunjung maka pantai tersebut tidak akan 

terus eksis. Jadi, jika pengelola ingin memberikan pelayanan yang baik guna 

meningkatkan jumlah pengunjung  harus mengembangkan upaya strategi 

pemasaran dan promosi sehingga para pengunjung lebih tertarik lagi untuk 

mengunjungi pantai tersebut. Data mengenai jumlah pengunjung pantai batu 

lapis dapat dilihat dibawah ini : 

 

 

 

 

                                                           
6
 M.Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Alfabeta, bandung, 2010, 

hlm. 2 
7
 Daryanto, Manajemen Pemasaran, cet. Ke-1, PT. Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera. 

Bandung, 2001, hlm. 94 
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 Table 1.1 

Data Pengunjung Pantai Batu Lapis Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data pra-survei desa kunjir Tahun 2015
8
 

Dengan melihat data dua belas bulan terakhir data penggunjung di atas 

dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung di pantai batu lapis cukup banyak , 

karena banyak wisatawan yang ingin mengexplore pantai batu lapis tersebut 

sehingga banyak penggunjung yang datang. Sedangkan bulan-bulan 

berikutnya bulan agustus penggunjung wisata ke pantai batu lapis tidak stabil, 

dan cenderung mengalami penurunan yang sangat signifikan apa lagi pada 

bulan july. Sebagai satu-satunya pantai yang berbatu yang begitu unik dan 

memiliki banyak potensi yang bisa di explore, seharusnya  menjadi salah satu 

obyek wisata unggulan daerah. Namun karena kurangnya informasi akan 

keberadaan pantai batu lapis dan adanya peminat wisata khusus obyek wisata 

tertentu, maka jumlah pengunjung masih minim. Hal ini didukung hasil 

wawancara dengan khalayak umum dan pengunjung pantai batu lapis, 

menurunya jumlah penggunjung pantai batu lapis disebabkan oleh beberapa 

                                                           
8
 Yusron, data pra-survei desa Kunjir tahun 2015 

No                Bulan Jumlah pengunjung 

  1. Januari  910 

  2. Februari 925 

  3. Maret 712 

  4. April 730 

  5. Mei 782 

  6. Juni 371 

  7. July 211 

  8. Agustus 648 

  9. September 430 

 0. Oktober 526 

11. November 345 

12. Desember 440 

Jumlah 7030 
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hal diataranya banyak khalayak yang belum mengetahui informasi, selain itu 

dari beberapa wisatawan yang pernah mengunjungi pantai batu lapis mengeluh 

mengenai fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang. 

Sejak zaman Rasulullah SAW, Islam telah mengajarkan tentang etika 

dalam bisnis termasuk cara pemasaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam 

juga mengatur semua tentang kehidupan tanpa terkecuali, termasuk dalam 

lingkup bisnis. Dalam literatur lain, disebut juga bahwa bahwa bisnis dalam 

literatur Islam disebut syirkah. Pemasaran syariah merupakan disiplin bisnis 

strategi yang mengarahkan proses penciptaan,penawaran, dan perubahan value 

dan suatu inisiator dan prinsip-prinsip muamalah dalam islam.
9
 

Secara umum pedoman Islam tentang masalah kerja tidak 

membolehkan umatnya untuk bekerja mencari uang dengan sesuka hatinya 

dan jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, dan perbuatan bathil 

lainnya. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara 

yang boleh dan tidak boleh dalam mencari pembekalan hidup, dengan 

menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama 

suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi. Semua 

jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu yang saling 

rela-merelakan, dan adil adalah dibenarkan.
10

 

Dalam islam promosi sangat dianjurkan tetapi harus berpegang pada 

kebenaran (kenyataan), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut :  

                                                           
9
Aziz Hakim Muhammad, Sistem Operasional Pemasaran Syari’ah, Renaisan, 

Jakarta,2007, hlm.15 
10

 Viethzal Rivai, Amiur Nurddin, Faisar Ananda Arfa, Islamic Business and Economic 

Ethics, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 26  
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              (QS.Al-Ahzab:70)  

 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu 

kepada Allah SWT. dan ucapkanlah perkataan yang benar.“
11

 

Berdasarkan ayat diatas, orang yang beriman perkataannya harus 

sesuai dengan perbuatannya (jujur) karena sangat berdosa besar bagi orang-

orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan, 

kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran 

karena jujur itu identik dengan kebenaran. Berdasarkan penjelasan diatas, 

dapat digambarkan  kompleksnya masalah promosi dalam suatu perusahaan 

atau lembaga, strategi yang tepat pun merupakan hal yang penting dalam 

menyampaikan pesan melalui media promosi. Sudah pasti pengelola ingin 

selalu meningkatkan jumlah pengunjung, dan dapat dilihat kegiatan promosi 

mempunyai peran dalam upaya meningkatkan tujuan pengelola yaitu 

meningkatkan minat pengunjung.  

Dari hal tersebut tampak bahwa Islam memberikan solusi dengan 

menunjukkan jalan yang aman untuk ditempuh sebagai pebisnis tanpa 

melanggar etika-etika kemanusiaan. Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul “STRATEGI PROMOSI PARIWISATA GUNA 

MENINGKATKAN JUMLAH PENGUNJUNG PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi di Pantai Batu Lapis Kalianda Lampung 

Selatan)”. 

                                                           
11

  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, hlm.427 



 10 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Semakin berkembangnya tempat pariwisata dan semakin tingginya 

tingkat persaingan untuk menarik para pengunjung. 

2. Terdapat pantai lain yang menjadi pesaing di Kalianda yang juga 

menawarkan berbagai macam fasilitas yang mendukung dan sama-sama 

terletak pada lokasi yang strategis. Hal tersebut menjadikan kesulitan 

tersendiri bagi pengelola dalam mempengaruhi minat pengunjung. 

3. Penggunaan media yang digunakan dalam kegiatan promosi belum 

maksimal sehingga kurang mengena kepada sasaran. 

 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini 

memfokuskan pada analisis strategi promosi pariwisata pantai batu lapis di 

kalianda dalam meningkatkan jumlah pengunjung dalam pespektif ekonomi 

Islam. 

F. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi strategi promosi oleh pengelola pantai batu lapis 

di Kalianda dalam meningkatkan jumlah pengunjung ? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi promosi dalam 

meningkatkan jumlah pengunjung ? 
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3. Bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh pengelola pantai batu 

lapis dalam meningkatkan jumlah pengunjung  dalam perspektif ekonomi 

Islam ? 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi promosi yang 

digunakan oleh pengelola pantai batu lapis Kalianda dalam 

meningkatkan jumlah pengunjung. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis  faktor pendukung dan 

penghambat strategi promosi yang dilakukan oleh pengelola pantai 

batu lapis di kalianda. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis  bagaimana stategi promosi 

yang ditetapkan oleh pengelola pantai batu lapis perspektif  ekonomi 

Islam. 

2. Manfaat Penelitian : 

a. Manfaat Teoritis : 

1) Menambah khasanah pengetahuan tentang strategi promosi. 

2) Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian lebih 

lanjut. 

b. Manfaat Praktis : 

1) Bagi Peneliti: Untuk menambah wawasan tentang strategi promosi, 

serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang ada. 
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2) Bagi Akademik: Sebagai sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi Islam 

mengenai strategi promosi yang dilakukan oleh pengelola pantai 

batu lapis di kalianda guna meningkatkan jumlah pengunjung 

perspektif ekonomi Islam. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian langsung di lapangan.
12

 Penelitian ini meneliti kondisi 

obyektif di lapangan serta di masyarakat yang berlokasi di desa Kunjir, 

Kalianda Lampung Selatan. 

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kualitatif. menggambarkan atau memaparkan peristiwa, tidak mencari 

hubungan antara variabel.
13

 Dalam penelitian ini penulis menggambarkan 

atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana tekhnik 

ini menggambarkan tentang strategi promosi pariwisata guna 

meningkatkan jumlah pengunjung perspektif ekonomi Islam. 

 

 

 

                                                           
12

Ibid, hlm. 268  
13

Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah,Metodologi Penelitian,C.V ANDI, Yogyakarta, 2010, 

hlm. 26 
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2. Sumber Data 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek 

yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang 

diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.
14

 Dalam hal ini, data 

primer bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dari masyarakat dan pengelola pantai batu lapis di Kalianda, 

melalui wawancara dengan Kepala Desa dan para pemuda pengelola 

pantai batu lapis di Kalianda. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi di luar dari peneliti sendiri, 

walaupun yang dikumpulkan  itu sesungguhnya adalah data asli.
15

 

Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari literatur-literatur dan berbagai macam sumber lainnya 

seperti : dasar-dasar pemasaran, manajemen pemasaran, pokok-pokok 

pariwisata dalam Islam, jurnal,  internet, serta sumber-sumber lain 

yang mendukung yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
14

Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 57  
15

Ibid, hlm.58  
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Sutrisno hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.
16

 Dalam hal ini, penulis akan 

melakukan pengamatan dilapangan untuk memperoleh data yang 

objektif dan akurat sebagai bukti atau fakta penelitian yang sangat 

kuat. Pengamatan langsung ini dilakukan terhadap keadaan dan proses 

kegiatan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengamatan 

dan pencatatan peristiwa terhadap objek di lokasi penelitian dilakukan 

tanpa harus berkomunikasi dengan narasumber. Dengan ini peneliti 

mengobservasi kegiatan promosi atau pemasaran, dan situasi 

lingkungan, sekaligus mengamati faktor-faktor pendukung dan 

penghambat kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengelola pantai 

batu lapis di Kalianda. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).
17

 Dalam pengumpulan data dengan wawancara tersebut 

                                                           
16

 Sugiono, Statistika Untuk  Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 145 
17

 Moh. Nazir, Ph.D., Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor,1983. hlm. 193-194 
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informasi yang didapatkan lebih jelas dan mendalam dalam penelitian. 

Wawancara disini dilakukan dengan Kepala Desa dan para pengelola 

pantai batu lapis di Kalianda. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.18  Pengumpulan data mengenai obyek 

penelitian, yang dilakukan secara tidak langsung tetapi melalui data 

yang diperoleh dari buku seperti : Strategi Pemasaran, Manajemen 

Pemasaran Jasa, Manajemen Kepariwisataan, Perencanaan Strategis 

Pemasaran. Literatur seperti : majalah, koran maupun website, arsip 

dan dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti 

d. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, di 

mana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data 

yang diperlukan.
19

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

semua pengelola pantai batu lapis dan beberapa pemuda di desa kunjir. 

Adapun jumlah seluruh pengelola pantai batu lapis yang dimaksud 

adalah berjumlah 10 orang. 

                                                           
18

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ALFABETA, Bandung, 

2012, hlm 240 
19

Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi,Erlangga, Jakarta, 2009, 

hlm. 123 
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Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Sampel merupakan 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
20

 

Menurut Suharsini Ari Kunto, sebagai perkiraan apabila subjeknya 

kurang dari 100 maka lebih baik diambil keseluruhan dari populasinya, 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya 

lebih dari 100 orang maka dapat diambil antara 10-15%.
21

 Karena 

populasi dalam penelitian ini berjumlah kurang dari 100, maka sampel 

yang diambil adalah seluruh populasi tersebut dengan demikian 

penelitian ini merupakan penelitian populasi. 
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