
 

 

BAB IV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

 
 
 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Trawas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto,Provinsi Jawa 

Timur,dengan luas wilayah 29,4 km persegi dengan ketinggian rata rata 700 m di 

atas permukaan laut.Terdiri dari 29 dusun dari 13 desa yang ada.Trawas sejatinya 

merupakan lembah yang berada di antara dua gunung.Berada di kaki Gunung 

Welirang dan Gunung Penanggungan , Trawas menjadi tempat yang cocok untuk 

berlibur karena tempatnya yang sejuk.Lokasinya sangat strategis membuat tempat 

ini di jadikan kawan pariwisata ,Saat akhir pekan atau liburan, banyak warga dairi 

Surabaya dan sekitarnya yang datang kesini . 

Kawasan   Trawas   terkenal   memiliki   banyak   peninggfalan   dari   jaman 

Majapahit dan juga Raja Airlangga.Di Trawas ada situs bernama Reco Lanang dan 

Reco Wadon.  Konon di gunakan sebagai tempat pembuataan arca atau patung batu 

dari masa kerajaan Majapahit. Arca yang ada di sini kelak akan di kirim berbagai 

wilayah untuk ditempatkan ke candi. Kawasan Trawas memiliki Candi 

jolotundo,kawasan candi ini adalah bpertirtaaan Raja Airlangga yang konon pernah 

singgah. 

Selain digunakan untuk kawasan peristirahatan yang nyaman dan jauh dari 

hiruk-pikuk dari kota. Kawasan Trawas juga banyak digunakan untuk kegiatan 

outdoor.  Banyak  pelancong  yang  melakukan  kegiatan  pendakian  di  sini  untuk 

menuju Gunung Penanggungan yang memiliki pemandangan super indah.. Trawas 

juga masih memiliki objek wisata alam lain seperti air terjun yang sangat 

menakjubkan. Salah satu air terjun paling terkenal di kawasan Trawas adalah air terjun 

Diundung yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan. 

Trawas adalah sebuah daerah wisata pegungan dengan rata-rata suhu 18-20 

derajat crelcius,Daerah Trawas terkenal sebagai daerah wisata baik bagi wisatawan 

domestic maupun mancanegara.Bersama dengan Tretes, Trawas dikenal sebagai 

tempat wisata dan peristirahatan bagi warga Surabaya dan sekitarnya   karena 

kesejukan dan keindahan alamnya. 

Sebagai kawasan  wisata, Trawas memiliki  berbagai macam   objek wisata 

mulai   dari   Hotel,outbound,pegunungan   untuk   mendaki,kolam   renang,hingga 

café,dan di sini saya meneliti 4 objek wisata yang ada di Trawas yaitu: 
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1.   Duyung Trawas Hill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. 1 Peta Lokasi

 

Merupakan salah satu objek wisata untuk,training,gathering dan refresing. 

Berada di Desa Duyung, objek wisata ini menawarkan keindahan alamnya dan 

panorama pegunungan nya. Tempat ini memiliki arena outbound,spot foto,mini 

zoo,air terjun,dan hotel. Berbagai permainan tersedia. Baik untuk anak-anak maupun 

orang dewasa. Sehingga cocok sebagai destinasi liburan keluarga maupun kegiatan 

wisata komunikasi. 

 
Untuk harga tiket di kawasan wisata ini tidak di pungut biaya apapun atau 

gratis.Wisatawan hanya perlu membayar jika ingin menggunakan wahana bermain 

yang di sediakan.
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Tabel 4. 1 Harga Tiket 
 

 
No Harga Tiket 

1. Tiket Reguler Rp20.000 

2.  Paket Outbound Hemat Oneday Minimal 30 Pax   Rp190.000  
  

3. Paket Outbound Standar Oneday Minimal 30 Pax Rp240.000 

4.  Paket  Outbound  Premium  Oneday  Minimal  30   Rp290.000  

pax   

 

Lokasi yang berada di kawasan hijau dan panorama alam pegunungan jawa timur. 

Selain wahana dan banyak nya spoyt yang menarik, tempat ini sudah lengkap dengan 

fasilitasnya seperti area parker yang luas dan mushola. 

Berdiri sejak tahun 2013, wisatawan banyak datang kesini salah satunya karena 

namanya yang unik. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di tempat yang menyediakan 

banyak fasilitas ini. 

Adapun setelah memasuki area waterpark, wisatawan akan melihat banyaknya 

paying warna warni yang tergantung di atas. Di tepi kolam juga terdapat gazebo- 

gazebo yang di sediakan bagi wisatawan. 

 
Kolam renang yang di sediakan memiliki kedalaman nya masing- 

masing.Berenang di sini tentu saja akan memberi sensasi menyegarkan karena 

tempatnya yang berada di dataran tinggi dengan udara sejuk dan panorama alam 

khas pegunungan. 

Selain itu ada pula fasilitas yang di sediakan berupa dua buah seluncur air yang 

menjadi daya Tarik bukan hanya untuk anak-anak namun juga untuk remaja dan orang 

dewasa. Wisatawan akan menyukai berseluncur dan berputar kemudian mendarat di 

kolam renang. Selain seluncur air ada juga area bermain dan wahyana untuk anak. 

Adapun ragam aktivitas outbound untuk para wisatawan. Berada di wilayah 

pegunungan yang memiliki suhu sejuk , lokasinya sangat  cocok untuk kegiatan 

outbound. Outbound training di antaranya flying fox,low rope, jembatan gantung, 

hingga  arum  jeram.  Adapun  olahraga  panahan  yang  bisa  di  manfaatkan  untuk 

melatih fokus. 

Selain wahana outbound, di sini juga menyediakan area untuk berkemah bagi 

wisatawan yang ingin menginap.  Camping ground tersedia lengkap dengan adanya
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tenda yang bisa di sewakan serta perlengkapannya . Berkemah memberikan waktu 

yang leluasa untuk menikmati keindahan alam, seperti menanti momen matahari terbit 

menjelang pagi. 

Berjalan  kaki  sekitar  500  meter  dari  lokasi  outbound,  wisatawan  dapat 

menemui sebuah air terjun. Air terjun ini di beri nama Air Terjun Duyung Trawas 

Hill sesuai nama kawasan wisata. 

Pada  musim  kemarau,  ketinggian  air  terjun  sekitar  delapan  meter  dengan 

aliran tidak terlalu deras. Di bawah air terjun terdapat kolam cukup dangkal untuk 

sekedar bermain air. Khususnya wisatawan anak-anak dapat bermain di air terjun ini 

dengan aman tanpa khawatir terseret arus. 

spesies ikan yang menambah kesan asri alaminya. Sedang tak jauh dari air 

terjun juga disediakan kamar bilas seusai mandi di air terjun. 

Duyung Trawas Hill juga mempunyai wahana edukasi, khususnya bagi 

wisatawan dengan anak-anak. Sebuah Mini Zoo memiliki koleksi hewan yang 

melengkapi aktivitas bermain sekaligus belajar. 

Berbagai hewan koleksinya antara lain marmot, kelinci, dan berbagai jenis 

spesies burung. Seperti Burung Merak, Burung Kakak Tua, Ayam Kalkun, ayam 

pejantan, serta banyak lainnya. Di sini juga terdapat kolam ikan dengan berbagai 

koleksi ikan yang dipelihara. 

2.   Fresh Green Trawas 
 

 

 

Gambar 4. 2 Peta Lokasi
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Terletak di Dusun Bantal, Desa Duyung, objek wisata ini memiliki suasana 

segar dan menenangkan. Berada di area perkebunan dalam perkampungan, tidak 

menyurutkan antusias wisatawan untuk datang. Destinasi ini juga dekat dengan 

Duyung Trawas Hills. Akses menuju lokasi pun sangatlah mudah karena banyak 

papan penunjuk jalan ke lokasi. 

Fresh Green  Trawas menonjolkan juga kesan budaya Jawa  kental dengan 

mengusung properti patung tokoh Wayang di dalamnya. Di pelataran pintu masuk dan 

area parkir akan banyak kita jumpai miniatur tokoh Wewayangan seperti Semar, 

Mahabarata, dan lainnya. Semua didesain seakan kita berada di suatu kerajaan masa 

lalu. 

Adapun di sini menyediakan kuliner olahan durian yang bisa di coba dan 

dapat di temui di sepanjang jalan menuju lokasi. Untuk Fresh Green ini memang di 

desain seperti food court yang mkenyediakan berbagai jenis makanan Dan juga 

banyak kuliner salah satunya yang cukup terkenal yaitu rujak ulegnya . 

Wisata  Fresh  Green  (mendem duren) memiliki  luas  50.000  meter persegi 

terdiri dari berbagai fasilitas yaitu: Area  kuliner  kebun durian, area food court, 

lokasi outbound, lokasi parker yang luas , area play ground kids, spot foto dan 

musholla. 

Dengan di dukungnya bfasilitas berupa penginapan tidak jarang objek wisata 

ini di gunakan oleh rombongan karyawan , anak sekolah ataupun keluarga yang 

berlibur. Jenis penginapan yang di sediakan cukup, banyak tergantung kebutuhan . 

Tersedia penginapan Dormitory, Family Resort, dan dalam bentuk tenda barak. 

Untuk harga tiket masuk ialah Rp. 25.000,-/orang 
 

 

3.    Candi Jolotundo Trawas 
 

 

 

Gambar 4. 3 Peta Lokasi Jolotundo
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Secara geografis Candi Jolotundo berada di ketinggian sekitar 800 meter di atas 

permukaan laut. Dengan demikian lokasinya terbilang tinggi. Hal ini karena memang 

candi ini berada di bawah Bukit Bekel sebelah barat lereng Gunung Penanggungan  

yang  merupakan Gunung suci bagi  umat  Hindu.  Alamat: Dukuh Balekambang, 

Desa Seloliman, Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. 

Jarak tempuh dari arah Surabaya menuju ke titik lokasi sekitar 55 km. Jika 

dari  arah  Pugging  maka  akan  melewati Ladang  Anggrek.  Selain  itu,  lokasinya 

ternyata berada tak jauh dari Candi lain seperti Candi Bayi, Candi Lurah, Candi 

Naga, Candi Putri, dan lain sebagianya. Obyek wisata sejarah candi jolotundo ini 

juga banyak dikunjungi wisatawan pada hari minggu. Akses jalan kesana pun sudah 

mulus, namun sepi. Sayangnya di kolam utamanya kurang terjaga, yang mana secara 

otomatis merusak keindahannya. Padahal tempat ini lekat akan sejarah yang begitu 

mendalam. 

Untuk harga tiket di saat memasuki objek wisata jolotundo ini tidaklah 

mahal.untuk pengunjung dewasa Rp. 10.000 sedangkan untuk anak-anak Ro. 7.500 

.adapun fasilitas yang di sediakan ialah parkiran yang luas, musholla toilet dan juga 

toko souvenir, dan ada pula area taman yang cukup luas . 

4.   Air Terjun Dlundung 
 

 

 
 

 
Gambar 4. 4 Peta Air Terjun Dlundung 

 

Objek    wisata    air    terjun    ini    berlokasi    di Dusun    Ketapang,Desa 

Kemloko,Kecamatan   Trawas.Lokasinya   yang   berada   di   gunung   membuatnya 

tampak begitu mempesona. Dengan lingkungan sekitar yang dingin berkabut ala
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pegunungan. Tentu akan memanjakan dan membuat segar siapapun yang datang 

berkunjung. 

Harga tiket masuk Air Terjun Dlundung masih sangat terjangkau. Sayangnya, 

pengunjung akan ditarik biaya parkir beberapa kali. Untuk masuk kawasan wisata, 

biaya parkir, serta tiket masuk tersendiri. 

 
Tabel 4. 2 Harga Tiket Masuk 

 

 
 

Harga Tiket Masuk 

Tiket Masuk Weekday Dewasa Rp 10.000 

Tiket Masuk Weekday Anak Rp 7.500 

Tiket Masuk Weekend Dewasa Rp 12.500 

Tiket Masuk Weekend Anak Rp 10.000 

Tiket Camping/Malam Rp 5.000 

Asuransi (Weekday dan Weekend) Rp 500 

Tiket Parkir Kendaraan 

Tiket Parkir Motor  Rp2.000  

Tiket Parkir Mobil Rp3.000 

 

Untuk jam bukanya sendiri dari mulai pukul jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Air 

Terjun Dlundung berlokasi di kawasan Gunung Penanggungan. Udara di sini sangat 

sejuk, bahkan akan dingin di malam hari. Kabut mudah datang di pagi atau sore hari 

menyelimuti kawasan air terjun. Yang membuatnya tampak mistis namun tetap 

mempesona. 

Dikelilingi oleh hutan yang masih sangat asri, membuat suasana air terjun 

begitu sejuk. Suara derasnya air terjun berpadu dengan hewan – hewan bersahutan 

di dalam hutan. Menciptakan irama damai  yang begitu menenangkan, membuat 

siapapun akan betah menghabiskan waktu di sini. 

Apalagi,   menghabiskan   waktu   bersama   keluarga,   teman,   dan   orang 

tersayang. Air Terjun Dlundung sendiri memiliki ketinggian 50 – 60 meter dengan 

aliran air yang tidak terlalu deras. Airnya begitu jernih jatuh tepat di atas kolam di 

bawahnya. 

Menciptakan genangan air yang tidak terlalu dalam, di musim hujan hanya 

mencapai lutut orang dewasa. Sehingga, aman bagi wisatawan untuk bermain dan 

berenang di kolam air terjun. 

Air Terjun Dlundung memiliki kawasan dengan hamparan rumput hijau yang 

begitu luas. Kawasan ini dikhususkan bagi pengunjung yang ingin berkemah. Letak
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lokasi berkemah tidak jauh dari air terjun, sehingga pengunjung tetap dapat 

menyaksikan air terjun. Bahkan, sepanjang malam akan ditemani dengan suara air 

terjun dan hewan – hewan hutan. 

Di pagi hari, pengunjung dapat menyaksikan indahnya pemandangan sekitar 

air terjun. Air terjun masih diselimuti kabut yang cukup tebal. Tidak hanya itu, 

pengunjung juga dapat menyaksikan pemandangan Gunung Penanggungan di pagi 

hari. Tampak gagah menjulang dengan kontur yang begitu jelas. air terjun ini sudah 

terkelola dengan baik. Pengunjung akan melewati berbagai taman-taman cantik dan 

tematik. Seperti jembatan bambu, bale-bale, serta taman bunga. 
 

 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Pembahasan hasil penyebaran kuisioner dalam penelitian ini dengan 

mengkategorikan rata-rata jawaban responden atas masing-masing indikator- 

indikator pertanyaan yang telah diajukan. Untuk menentukan nilai kategori 

atas masing-masing variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y),. Rumus untuk 

mencari interval kelas adalah sebagai berikut: 

c =  
 Xn - 1 k

51 
=    

5 

 

0,8

Di mana :   c   = perkiraan besarnya (class width, class size, class length) 

k   = banyaknya kelas 

Xn = Nilai observasi terbesar 

X1 = Nilai observasi terkecil 

Oleh  karena  itu  digunakan  sebagai  tingkatan  penilaian  batasan  nilai 

masing-masing kelas kategori yang dikelompokkan sebagai berikut : 
 

 

Tabel 4.3 Kategori Mean Masing-masing Variabel 
 

INTERVAL KATEGORI NILAI 

4,21 < a ≤ 5,00 sangat setuju (SS) 

setuju (S) 

netral (N) 

tidak setuju (TS) 

sangat tidak setuju (STS) 

5 

3,41 < a ≤ 4,20 4 

2,61 < a ≤ 3,40 3 

1,81 < a ≤ 2,60 2 

1,00 < a ≤ 1,80 1 
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4.2.1 Deskripsi Variabel Objek Wisata (X1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tangal 16 Januari 2009 di Jakarta bahwa kepariwisataan merupakan bagian 

integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, 

terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap 

memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam 

masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional; 

bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang 

dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan 

kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan  rakyat  

sebagaimana  terkandung  dalam  Pancasila  dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dari hasil penyebaran kuesioner mengenai Partisipasi (X1), disajikan pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4. 3 Objek wisata 
 

No Pernyataan Jawaban Jumlah Mean 

STS TS N S SS 

1 P.1 0 0 3 33 5 50 4,26 

2 P.2 0 0 0 30 20 50 4,4 

3 P.3 0 0 8 25 17 50 4,18 

4 P.4 0 0 9 22 19 50 4,2 

Total objek wisata 17,04 

Rata-rata objek wisata 4,26 

Sumber: Frekuensi Jawaban Responden 
 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan para responden 

terhadap objek wisata adalah “setuju” karena dari semua pernyataan memiliki 

nilai rata-rata 4,26 
 

 

4.2.2. Deskripsi Variabel Fasilitas (X2) 

Fasilitas pada objek wisata adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk 

menyenangkan  atau  meringankan  wisatawan  yang  sedang  berkunjung  ke 

objek   wisata   tersebut   Menurut Yoeti   (2003:56) fasilitas   wisata adalah 

semua fasilitas yang fungsinya memenuhi kebutuhan wisatawan yang tinggal
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untuk         sementara         waktu         di         daerah         tempat wisata yang 

dikunjunginya. Fasilitas merupakan sarana maupun prasarana yang berperan 

penting dalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen. 

Dari hasil penyebaran kuesioner mengenai fasilitas (X2) disajikan pada 

tabel berikut ini : 
 

 

Tabel 4. 4 Fasilitas 
 

No Pernyataan Jawaban Jumlah Mean 

STS TS N S SS 

1 P.1 0 0 20 24 6 50 3,72 

2 P.2 0 0 14 31 5 50 3,82 

3 P.3 0 0 16 25 9 50 3,86 

4 P.4 0 0 14 23 13 50 3,98 

Total fasilitas 15,38 

Rata-rata fasilitas 3,84 

Sumber: Frekuensi Jawaban Responden 

Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  tanggapan  para  responden 

terhadap fasilitas adalah “setuju” karena dari semua pernyataan memiliki nilai rata- 

rata 3,84 
 

 

4.2.3. Deskripsi Variabel Jarak (X3) 

Adalah ukuran jauh dekatnya antara pengunjung dan objek wisata yang 

akan di datangi,apakah ada pengaruh antara jarak dan objek wisata yang akan 

di datangi 

Dari hasil penyebaran kuesioner mengenai jarak (X3) disajikan pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4. 5 Jarak 
 

No Pernyataan Jawaban Jumlah Mean 
STS TS N S SS 

1 P.1 0 14 14 16 6 50 3,28 
2 P.2 0 2 20 19 9 50 3,7 

3 P.3 0 0 14 26 10 50 3,92 

4 P.4 0 0 16 28 6 50 3,8 

Total jarak 14,7 

Rata-rata jarak 3,67 
Sumber: Frekuensi Jawaban Responden
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Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  tanggapan  para  responden 

terhadap jarak adalah “setuju” karena dari semua pernyataan memiliki nilai rata- rata 

3,67 
 

 

4.2.4. Deskripsi Variabel Biaya/Harga Tiket (X4) 

Biaya/Harga tiket merupakan uang atau biaya yang di keluarkan oleh 

wisatawan untuk dapat masuk ke objek wisata atau mendapat fasilitas yang 

telah di sediakan objek wisata trsebut tanpa membayar maka wisatawan tidak 

bisa  mendapat   fasilitas  yang  telah  di  sediakan  objek   wisata   tersebut 

.Lupiyoadi (2013:136) mengemukakan harga jasa adalah berbagai manfaat 

yang dimiliki oleh suatu produk jasa harus dibandingkan dengan berbagai biaya 

(pengorbanan) yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi jasa tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa harga adalah berbagai manfaat yang dibandingkan dengan 

pengorbanan yang telah dikeluarkan saat akan menggunakan suatu 

jasa. 

Dari hasil penyebaran kuesioner mengenai jarak (X4) disajikan pada 

tabel berikut ini : 
 

 

Tabel 4. 6 Biaya 
 

No Pernyataan Jawaban  

Jumlah 
 

Mean 
STS TS N S SS 

1 P.1 0 0 7 31 12 50 4,1 

2 P.2 0 0 8 30 12 50 4,08 

3 P.3 0 0 23 21 6 50 3,66 

4 P.4 0 0 21 23 6 50 3,7 

Total biaya/harga tiket 15,54 

Rata-rata biaya/harga tiket 3,88 

Sumber: Frekuensi Jawaban Responden 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan para responden 

terhadap biaya/harga tiket adalah “setuju” karena dari semua pernyataan 

memiliki nilai rata-rata 3,88 
 

 

4.2.5. Deskripsi Variabel Intensitas Kunjungan (Y) 

Intensitas kunjungan merupakan seberapa sering seseorang berkunjung 

ke suatu tempat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang 

sehingga  mau  datang  kembali  ke  tempat  tersebut  .  Destinasi  pariwisata



52 
 

 
 
 

merupakan salah satu bagian dari pembangunan Kepariwisataan Indonesia. 

Cakupan suatu komponen destinasi pariwisata diantaranya objek dan daya 

tarik wisata, aksesibilitas,amenitas (fasilitas penunjang wisata), fasilitas 

pendukung, dan kelembagaan(Sunaryo, 2013). 

Dari hasil penyebaran kuesioner mengenai Intensitas kunjungan  (Y) 

disajikan pada tabel berikut ini : 
 

 

Tabel 4. 7 Intensitas Kunjungan 
 

No Pernyata 

an 

Jawaban Jumlah Mean 

STS TS N S SS 

1 P.1 0 3 19 28 0 50 3,5 

2 P.2 0 0 6 40 4 50 3,96 

3 P.3 0 0 7 33 10 50 4,06 

4 P.4 0 0 21 23 6 50 4,28 

Total Intensitas Kunjungan 15,8 

Rata-rata Intensitas Kunjungan 3,95 

Sumber: Frekuensi Jawaban Responden 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan para responden 

terhadap intensitas kunjungan adalah “setuju” karena dari semua pernyataan 

memiliki nilai rata-rata 3,88 
 

 

4.3 Hasil Analisis Data 

4.3.1  Hasil Pengujian Validitas 

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya (Azwar 1986). Selain itu validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang 

benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler, 

dalam Zulganef, 2006). 

Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan 

dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam 

penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi 

sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa 

yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah,  atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
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Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan 

terhadap  item  total,  perhitungan  dilakukan  dengan  cara  mengkorelasikan 

antara skor item dengan skor total item. Bila kita menggunakan lebih dari satu 

faktor berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara 

skor item dengan skor faktor, kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara 

skor item dengan skor total faktor 

Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang 

digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan 

apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau 

tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi 

koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid 

jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. apabila nilai signifikansi 

menunjukkan angka < 0,05 maka item pernyaatan tersebut dapat dikatakan 

valid, tetapi jika nilai signifikansi > 0,05 maka item pernyataan dinyatakan tidak 

valid. 

Hasil pengujian validitas terhadap variabel Objek Wisata (X1), 

Fasilitas(X2), jarak (X3) Biaya/Harga Tiket (X4) dan Intensitas Kunjungan (Y) 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4. 8 Tabel Validitas 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Objek Wisata (X1) 

Pernyataan signifikansi Keterangan 

1 0,000 Valid 

2 0,001 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

Sumber: Hasil Pengujian Validitas 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk item pernyataan variabel 

Objek wisata (X1) nilai signifikansi < 0,05 hal tersebut berarti bahwa secara 

keseluruhan item pernyataan adalah valid. 

Selanjutnya pengujian terhadap item pernyataan variabel Fasilitas(X2). 

Dari hasil pengujian diperoleh hasil : 
 

 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Fasilitas (X2) 

Pernyataan signifikansi Keterangan 

1 0,000 Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

Sumber: Hasil Pengujian Validitas
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk item pernyataan variabel 

Fasilitas(X2) nilai signifikansi < 0,05 hal tersebut berarti bahwa secara 

keseluruhan item pernyataan adalah valid. 

Selanjutnya pengujian terhadap item pernyataan variabel Kemampuan 

Jarak (X3). Dari hasil pengujian diperoleh hasil : 
 

 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Kemampuan Jarak(X3) 

Pernyataan signifikansi Keterangan 

1 0,000 Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

Sumber: Hasil Pengujian Validitas 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk item pernyataan variabel 

Jarak(X3) nilai signifikansi < 0,05 hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan 

item pernyataan adalah valid. 

Selanjutnya pengujian terhadap item pernyataan variabel Kemampuan 

Jarak (X3). Dari hasil pengujian diperoleh hasil : 
 

 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Biaya/Harga Tiket(X4) 

Pernyataan signifikansi Keterangan 

1 0,000 Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,001 Valid 

Sumber: Hasil Pengujian Validitas 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk item pernyataan variabel 

Biaya/Harga Tiket(X4) nilai signifikansi < 0,05 hal tersebut berarti bahwa secara 

keseluruhan item pernyataan adalah valid. 

Selanjutnya pengujian terhadap item pernyataan variabel Kinerja Usaha 

(Y). Dari hasil pengujian diperoleh hasil : 
 

 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Intensitas Kunjungan (Y) 
 

Pernyataan signifikansi Keterangan 

1 0,002 Valid 

2 0,001 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 
Sumber: Hasil Pengujian Validitas
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk item pernyataan variabel 

Intensitas Kunjungan (Y) signifikansi < 0,05 hal tersebut berarti bahwa secara 

keseluruhan item pernyataan adalah valid 
 

 

4.3.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Pengertian adalah keajegan pengukuran (Walizer, 1987). Sugiharto dan 

Situnjak   (2006)   menyatakan   bahwa   reliabilitas   menunjuk   pada   suatu 

pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk 

memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya 

dilapangan. Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi,  

dan  akurasi.  Pengukuran  yang  memiliki  reliabilitas  yang  tinggi adalah 

pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel 

Menurut Masri Singarimbun, realibilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan.  Bila  suatu  alat  pengukur  dipakai  dua  kali  –  untuk  mengukur 

gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relative konsisten, 

maka   alat   pengukur   tersebut   reliable.   Dengan   kata   lain,   realibitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang 

sama. 

Menurut Sumadi Suryabrata (2004: 28) reliabilitas menunjukkan 

sejauhmana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil 

pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan 

kemantapan. ), cara menghitung reliabilitas adalah dengan menghitung 

koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 

maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur 

masing-masing variabel dapat dipercaya. 

 
Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel Objek Wisata (X1), Fasilitas 

(X2), Jarak (X3) Biaya/Harga Tiket dan Intensitas Kunjungan(Y). Hasil 

pengujian dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Reliabilitas 
 

Variabel Cronbach 
Alpha 

Reliabilitas 
minimum 

Keterangan 

Objek Wisata(X1), 0.777 0,6 Reliabel 
Fasilitas (X2) 0.609 0,6 Reliabel 

Jarak (X3) 0.738 0,6 Reliabel 

Biaya/Harga Tiket (X4) 0.696 0,6 Reliabel 
Sumber: Hasil Pengujian Reliabilitas 

Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap reliabilitas kuesioner 

diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach Alpha kesemua item kuesioner untuk 

masing-masing  variabel  lebih  besar  dari  0,6.  Sehingga  dapat  diputuskan 

bahwa kesemua item kuesioner untuk masing-masing variabel telah reliabel. 
 

 

4.4     Hasil Uji Hipotesis 
 

4.4.1     Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas yang 

terdiri dari Objek Wisata (X1), Fasilitas (X2), Jarak (X3) Biaya/Harga Tiket dan 

Intensitas Kunjungan (Y), maka digunakan analisis model regresi linier 

berganda dengan model persamaan sebagai berikut : 

Y = 1.846 + 0.184 X1 + 0.270 X2 + 0.208 X3 + 0.236 X4 + e 

Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut : 

a.  Nilai Konstanta  = 1.846 

Nilai  konstanta 1.846  menunjukkan bahwa  apabila  variable Objek  Wisata 

(X1), Fasilitas (X2), Jarak (X3) Biaya/Harga Tiket (X4) dan Intensitas Kunjungan 

(Y) sebesar 1.846 satuan. 

b.  Nilai 1 = 0.184 

Nilai 1 menunjukkan nilai 0.184 dan memiliki tanda koefisien regresi yang 

positif,  hal  tersebut  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  searah  antara 

variabel Objek Wisata (X1) dengan Intensitas Kunjungan (Y) yang artinya 

bahwa apabila terjadi penambahan pada variabel Objek Wisata (X1) sebanyak 

satu satuan, maka  Intensitas Kunjungan  (Y) akan  mengalami peningkatan 

sebesar 0.184 satuan. Dengan asumsi variabel Fasilitas (X2),  Jarak (X3) dan 

Biaya/Harga Tiket (X4)dalam kondisi tetap atau konstan. 

c.     Nilai 2 = 0.270 

Nilai 2 menunjukkan nilai 0.270 dan memiliki tanda koefisien regresi yang 

positif,  hal  tersebut  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  searah  antara 

variabel Fasilitas (X2) dengan Intensitas Kunjungan (Y) yang artinya bahwa
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apabila terjadi penambahan pada variabel KomitmenFasilitas (X2) sebanyak 

satu satuan, maka Kinerja Usaha (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

0.270  satuan.  Dengan  asumsi  variabel  Objek  Wisata  (X1),  Jarak  (X3)dan 

Biaya/Harga (X4) dalam kondisi tetap atau konstan 

d.   Nilai 3 = 0.208 

Nilai 3 menunjukkan nilai 0.208 dan memiliki tanda koefisien regresi yang 

positif,  hal  tersebut  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  searah  antara 

variabel Jarak (X3) dengan Intensitas Kunjungan (Y) yang artinya bahwa 

apabila terjadi penambahan pada variabel Jarak (X3) sebanyak satu satuan, maka 

Intensitas Kunjungan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.208 satuan. 

Dengan asumsi variabel Objek Wisata (X1), Fasilitas (X2)dan Biaya/Harga 

Tiket (X4) dalam kondisi tetap atau konstan 

e.    Nilai 4 = 0.236 

Nilai 4 menunjukkan nilai 0.236 dan memiliki tanda koefisien regresi yang 

positif,  hal  tersebut  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  searah  antara 

variabel  Biaya/Harga  Tiket  (X4)  dengan  Intensitas  Kunjungan  (Y)  yang 

artinya bahwa apabila terjadi penambahan pada variabel Biaya/Harga Tiket (X4) 

sebanyak satu satuan, maka Intensitas Kunjungan (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.236 satuan. Dengan asumsi variabel Objek Wisata (X1), 

Fasilitas (X2)dan Jarak (X3) dalam kondisi tetap atau konstan 
 

 

4.4.2 Koefisien Determinasi Berganda (R
2
) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Objek Wisata (X1), 

Fasilitas (X2) Jarak (X3) dan Biaya/Harga Tiket (X4) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Intensitas Kunjungan (Y) dapat diketahui dari besarnya 

koefisien  determinasi  berganda  (R
2
).  Nilai  koefisien  determinasi  berganda 

(R
2
) dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4. 10 Koefisien Determinasi Berganda 
 

Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .920
a
 .847 .833 .476 

a. Predictors: (Constant), biaya, jarak, objek_wisata, fasilitas 
 

Nilai  R  sebesar  0.920  >  0,5  menunjukkan  kuat  hubungan  ketiga 

variabel penelitian terhadap variabel terikat. Sedangkan nilai R² sebesar 0.847
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menunjukkan  bahwa  keempat  variabel  penelitian  memberikan  kontribusi 

sebesar 84,7% terhadap Intensitas Kunjungan (Y). sedangkan sisanya sebesar 

0.153 atau sebesar 15,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model analisis. 
 

 

4.4.3. Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui atau menguji pengaruh variabel Partisipasi (X1), 

Komitmen (X2) dan Kemampuan Berinovasi (X3) secara parsial terhadap 

variabel terikat Kinerja Usaha (Y) maka digunakan uji t. Berdasarkan uji t sesuai 

dengan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Hasil Analisis Uji t 
 

Tabel 4. 11 Hasil Analisi 
 

 
 
 

 
Model 

 
 
 

 
t 

 
 
 

 
Sig. 

 

1 (Constant) 

objek_wisata 

fasilitas 

Jarak 

Biaya 

1.889 .065 

4.045 .000 

5.166 .000 

5.467 .000 

4.937 .000 

Dependent Variable: intensitas_kunjungan 

Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa : 

1)    Nilai signifikan untuk pengaruh variabel Objek Wisata (X1) terhadap 

Intensitas Kunjungan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 

4.045 > ttabel  2.013 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha 

diterima yang berarti terdapat pengaruh antara Objek Wisata (X1) 

terhadap Intensitas Kunjungan (Y). 

2)    Nilai  signifikan   untuk  pengaruh   variabel   Fasilitas   (X2)  terhadap 

Intensitas Kunjungan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 

5.166 > ttabel  2.013 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha 

diterima yang berarti terdapat pengaruh antara Fasilitas(X2) terhadap 

INtensitas Kunjungan (Y). 

3)    Nilai signifikan untuk pengaruh variabel Jarak (X3) terhadap Intensitas 

Kunjungan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 5.467 > ttabel 

2.013 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha diterima yang
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berarti   terdapat   pengaruh   antara   Jarak   (X3)   terhadap   Intensitas 

Kunjungan (Y) 

4) Nilai  signifikan  untuk  pengaruh  variabel  Biaya/Harga  Tiket  (X4) 

terhadap Intensitas Kunjungan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan 

nilai thitung  4.937> ttabel  2.013 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh antara Biaya/Harga 

Tiket (X4) terhadap Intensitas Kunjungan (Y) 
 

 

4.4.4 Uji F (Simultan) 

Uji simultan untuk menguji besarnya pengaruh variabel Objek Wisata 

(X1), Fasilitas (X2) Jarak (X3) dan Biaya/Harga tiket (X4) secara bersama- 

sama terhadap Intensitas Kunjungan (Y). Pengujian dengan menggunakan 

distribusi F, yang dihitung menggunakan program SPSS. Berikut hasil 

pengujian menggunakan SPSS : 

Tabel 4. 12 Uji F 
 

ANOVA
a

 
 

 
Model 

Sum of 

Squares 

 

 

df 

 

 

Mean Square 

 

 

F 

 

 

Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

56.516 4 14.129 62.309 .000
b
 

10.204 45 .227   

66.720 49    

a. Dependent Variable: intensitas_kunjungan 

Predictors: (Constant), biaya, jarak, objek_wisata, fasilitas 
 

 

Nilai Fhitung sebesar 62.309 > Ftabel sebesar 2.55 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Objek Wisata (X1), 

Fasilitas (X2) Jarak (X3) dan Biaya/Harga Tiket (X4) secara bersama-sama 

mampu memengaruhi variabel Intensitas Kunjungan (Y) 
 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

a.  Objek Wisata Berpengaruh Terhadap Intensitas Kunjungan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Objek Wisata 

berpengaruh signifikan terhadap Intensitas Kunjungan. Hal ini membuktikan 

bahwa adanya keterkaitan antara objek wisata yang di tuju dengan intensitas 

kunjungan.  Faktor  obyek  dan  daya  tarik  wisata  alam  (ODTWA)  ,  yaitu
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potensi   ODTWA   yang   berbasis   pengembangan   pariwisata   alam   yang 

bertumpu pada potensi utama sumber daya alam. Demikian halnya dengan 

pengembangan pariwisata alam di kawasan Trawas yang memiliki potensi 

ODTWA yang cukup tinggi, antara lain berupa keanekaragaman hayati, dan 

keindahan panorama alam. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Salmi Epi 

syahadar (2005) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan 

Wisatawan Di Taman nasional Gede Pangrango (TNGP) .Dengan hasil 

penelitian menyatakan adaya hubungan antara objek wisata/ keindahan pada 

objek terhadap intensitas kunjungan. 

b.   Fasilitas Berpengaruh Terhadap Intensitas Kunjungan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya variable Fasilitas 

berpengaruh signifikan terhadap intensitas kunjungan . Hal ini menunjukkan 

bahwa  adanya  keterkaitan  antara  Fasilitas  yang  di  sedikan  pada 

masing_masing objek wisata terhadap intensitas kunjungan.jadi semakin 

banyak dan terawatt fasilitas atau jasa yang di sediakan pada objek wisata maka 

akan semakin baik pula respon wisatawan yang berakibat pada datang 

kembalinya wisatawan tersebut. Menurut Spillane (1987) dalam Badrudin 

(2001) fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena 

fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan 

wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat 

dibutuhkan fasilitas. Wisatawan akan sangat memperhatkan fasilitas yang 

tersedia pada obyek wisata yang bersangkutan.Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang di lakukan oleh Husaen Hasan, Muhammad Asdar, Jusni (2013) 

yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wisatawan 

Dalam Melakukan Kunjungan Wisata di Kota Tidore Kepulauan 

c.   Jarak Berpengaruh Terhadap Intensitas Kunjungan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya variable Jarak 

berpengaruh signifikan terhadap intensitas kunjungan. Dari penelitian ini 

diketahui adanya pengaruh antara jarak dan intensitas kunjungan wisatawan. 

Jarak obyek wisata berhubungan dengan lama perjalanan obyek wisata dari 

wilayah asal wisatawan berbeda dengan obyek wisata tuan rumah. Umumnya 

semakin besar jarak obyek wisata, semakin besar ketidakinginan kunjungan 

wisatawan (Mc. Intosh, 1995 : 298). Salah satu sifat dari obyek wisata adalah 

obyek wisata tidak dapar dipindahkan sehingga wisatawan yang harus 

mendatangi obyek wisata tersebut. Maka dari itu, aksesibilitas seperti jarak 

dari tempat asal wisatawan ke lokasi objek wisata dan juga transportasi yang 

memadai juga mempengaruhi permintaan untuk melakukan perjalanan wisata.
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Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Husaen 

Hasan, Muhammad Asdar, Jusni (2013) yang berjudul Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Wisatawan Dalam Melakukan Kunjungan Wisata 

di Kota Tidore Kepulauan 

d.   Biaya/Harga Tiket Berpengaruh Terhadap Intensitas Kunjungan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya variable biaya/harga tiket 

berpengaruh signifikan terhadap intensitas kunjungan.dari penelitian ini bisa 

di simpulkan adanya keterikatan antara biaya dan intensitas kunjungan,dengan 

uang atau biaya yang di keluarkan apa yang bisa diperoleh oleh wisatawan yang  

berkunnjung  tersebut  dan  fasilitas  apa  saja  yang  bisa  di  gunakan. Menurut 

Sinclair dan Stabler (1997), permintaan pariwisata dipengaruhi oleh pendapatan 

dan harga. Pada kasus kenaikan pendapatan dibanding dengan harga relatif 

konstan, pengaruhnya terhadap sebagian besar jenis pariwisata dan daerah 

tujuan wisata kemungkinan besar adalah positif. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang di lakukan oleh Husaen Hasan, Muhammad Asdar, 

Jusni (2013) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Wisatawan Dalam Melakukan Kunjungan Wisata di Kota Tidore Kepulauan
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