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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Taman Wisata Giri Wana Tirta Gresik dengan judul “ 

Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Wisatawan Domestik Berkunjung Ke Taman 

Wisata Giri Wana Tirta Gresik “.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan wisatawan 

domestik berkunjung ke Taman Wisata Giri Wana Tirta Gresik. Dan juga untuk mengetahui 

faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh wisatawan 

tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua hipotesis, yaitu : diduga faktor harga, tangible 

(bukti fisik), kelompok acuan, psikologis, jaminan, dan lokasi / tempat yang dipertimbangkan 

wisatawan domestik berkunjung ka Taman Wisata Giri Wana Tirta Gresik. Sedangkan hipotesis 

kedua adalah; diduga faktor tangible (bukti fisik) yang paling dominan dipertimbangkan 

wisatawan domestik berkunjung ke Taman Wisata Giri Wana Tirta Gresik. 

Alat analisis yang digunakan oleh peneliti guna mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan 

oleh wisatawan adalah dengan menggunakan alat analisis faktor, yaitu hanya faktor yang 

mempunyai eigenvalue > 1 yang dapat dimasukkan kedalam model, sedangkan faktor yang 

mempunyai eigenvalue < 1, maka faktor tersebut tidak dapat dimasukkan kedalam model. Tolok 

ukur untuk menentukan validitas instrumen kuesioner menggunakan uji validitas dengan 

memakai rumus korelasi product moment. Validitas tersebut diukur dengan cara 

membandingkan nilai koefesien korelasi masing-masing instrumen pertanyaan dengan korelasi 

nilai kritis pada taraf α = 5% (0.05) dan N = 200, sehingga dapat diperoleh nilai kritis = 0,138. 

(Umar, 2000;494). , jika nilai koefesien korelasi setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai 

kritis, maka item tersebut bisa dinyatakan valid. Sedangkan untuk mengetahui konsistensinya 

alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan uji reliabilitas dengan  0.6, maka 

dikatakanmemakai rumus alpha, jika nilai Cronbach’alpha  semua Item dalam instrumen adalah 

reliabel.  

Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa dari 6 (enam) faktor yang diduga dipertimbangkan oleh 

wisatawan domestik berkunjung ke Taman Wisata Giri Wana Tirta Gresik, hanya 5 (lima) faktor 

yang selama ini dipertimbangkan oleh wisatawan tersebut, sehingga hipotesis pertama ditolak. 

Dan untuk hipotesis kedua yang menyatakan faktor tangible (bukti fisik) merupakan faktor yang 

paling dominan dipertimbangkan oleh wisatawan domestik berkunjung ke Taman Wisata Giri 

Wana Tirta Gresik adalah dapat diterima, karena mempunyai eigenvalue tertinggi yakni sebesar 

3.366 dengan nilai variance 16.829. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya PT. Swabina 

Gatra lebih memperhatikan kelima faktor yang selama ini dipertimabangkan oleh pengunjung 

yakni; harga, tangible (bukti fisik), kelompok acuan, psikologis, dan lokasi / tempat. Dan untuk 

lebih meningkatkan lagi jumlah pengunjung ke depannya, maka sebaiknya PT. Swabina Gatra 



lebih banyak lagi menambah fasilitas-fasilitas wisata yang masih belum terdapat didalam obyek 

wisata tersebut. 

 


