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Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan desain deskriptif yang mengutamakan 

metode studi kasus. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh bauran promosi 

(Advertising, sales promotion, personal selling, publisitas) terhadap peningkatan jumlah 

pengunjung pada obyek wisata Jawa Timur Park Batu dan untuk mengetahui bauran promosi 

yang paling dominant berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengunjung pada obyek wisata 

Jawa Timur Park Batu. 

Hipotesis yang diajukan adalah : Diduga secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari 

bauran promosi terhadap peningkatan jumlah pengunjung Jawa Timur Park Batu, diduga secara 

simultan terdapat pengaruh dari bauran promosi terhadap peningkatan jumlah pengunjung Jawa 

timur Park dan Variabel Advertising memiliki pengaruh paling dominant terhadap peningkatan 

jumlah pengunjung pada obyek wisata Jawa Timur Park Batu. 

Teknik analisa data yang digunakan adalah yang pertama Analisis Deskriptif yang dipakai untuk 

menguraikan informasi data yang diperlukan untuk menjelaskan hasil analisa kuantitatif. Teknik 

analisa data yang kedua analisis kuantitatif sebagai upaya pengumpulan dan pengolaha data yang 

diperoleh secara sistematis, teliti dan mendalam untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan 

dengan menggunakan alat uji statistic yaitu yang pertama uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, yang kedua uji 

regresi linear berganda, yang ketiga pengujian hipotesis yang meliputi uji parsial (uji-t) dan uji 

simultan (uji-F), yang keempat yaitu pengaruh paling dominant dari variabel independent. 

Hasil uji asumsi klasik yaitu uji normalitas bahwa data berdistribusi normal dan tidak dijumpai 

gejala Multikolinearita, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas. Dari model regresi yang terbentuk 

diperoleh konstanta sebesar -16.209, dengan koefisien regresi dari variabel radio sebesar 14, 

koefisien regresi dari variabel Koran sebesar 243 dan koefisien regresi dari variabel promosi 

penjualan sebesar 750. 

Koefisien determinasi menunjukkan nilai 65,6 %, hal ini menunjukkan bahwa dari model regresi 

yang terbentuk, variabel independent mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. 

 


