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PERAN CONSUMER PERCEIVED VALUE TERHADAP INTENSI 

BERKUNJUNG KEMBALI KE JAWA TIMUR PARK I 

 

Okta Dwi Putri 

oktadwiputri.odp@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran consumer perceived value terhadap 

intensi berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan melibatkan 135 subjek yang pernah berkunjung ke Jawa 

Timur Park 1. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala consumer 

perceived value dan skala intensi berkunjung kembali. Berdasarkan hasil penelitian 

menggunakan metode analisis regresi linier sederhana menunjukan terdapat peran 

yang signifikan antara consumer perceived value dan intensi berkunjung kembali. 

Peran consumer perceived value sebesar 48.3% terhadap intensi berkunjung kembali. 

 

 

Keywords : consumer perceived value, intensi berkunjung kembali 
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THE ROLE OF CONSUMER PERCEIVED VALUE TOWARD REVISIT 

INTENTION TO JAWA TIMUR PARK I 

 

Okta Dwi Putri 

oktadwiputri.odp@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to determine the role of consumer perceived value 

toward revisit intention to Jawa Timur Park 1. This research used quantitative 

method with 135 visitor of Jawa Tmur Park 1 as subjects research. Instruments used 

in this study were the scale of consumer perceived value and the scale of revisit 

intention. According to the result by using simple linear regression analyze, it was 

showed a significant role between consumer perceived value and revisit intention. 

Role of consumer perceived value amount of 48.3% toward revisit intention. 

 

 

Keywords : consumer perceived value, revisit intention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan rekreasi saat ini merupakan salah satu kebutuhan yang penting 

untuk dipenuhi bagi masyarakat modern. Kebutuhan rekreasi tersebut 

menjadikan pariwisata menjadi salah satu industri yang dianggap penting, 

sehingga industri pariwisata mengalami kemajuan yang pesat. Begitu pula di 

Indonesia, dari tahun ke tahun pariwisata menunjukkan perkembangannya 

dengan banyaknya tempat wisata baru yang bermunculan di berbagai daerah 

(Kementerian Parekraf, 2015).  

Tap MPR Nomor: II/MPR/RI/1998, tentang Garis-Garis Besar Haluan 

Negara Bidang Pariwisata dinyatakan bahwa :  

“Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pengembangan 

kepariwisataan sebagai sektor andalan dan unggulan, dalam arti luas mampu 

menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, 

memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan 

pengenalan dan pemasaran produk nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dengan tetap memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai 

agama, serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.” 

Berdasarkan laporan The World Travel & Tourism Council (WTTC) tahun 

2014, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata paling 
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bagus diantara negara-negara anggota G20, dengan kontribusi sektor 

pariwisata terhadap perekonomian diperkirakan mencapai 8.1 persen. Hal ini 

menjadikan pemerintah Indonesia sangat memperhatikan perkembangan dan 

pengembangan industri pariwisata yang ada (www.travel.kompas.com) 

Pariwisata di Indonesia tidak hanya menawarkan wisata alam, namun juga 

wisata budaya, wisata belanja, wisata keagamaan, dan juga wisata wahana. 

Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang tersebar diberbagai daerah. 

Salah satu kota yang menjadi pusat pariwisata adalah kota Batu. Kota Batu 

merupakan kota di propinsi Jawa Timur yang terletak di ketinggian 680-1200 

meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15-19 derajat celcius. 

Kota Batu juga dikelilingi beberapa gunung sehingga menjadikan kota Batu 

memiliki panorama yang indah dan memiliki udara yang sejuk. Hal ini 

menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke kota 

Batu. Pariwisata yang ada di kota Batu sangat beragam mulai dari wisata air 

terjun Coban Rondo, Coban Rais, Coban Talun, wisata pemandian Cangar, 

Selecta, Songgoriti, wisata agrowisata dan juga wisata lainnya yaitu Batu 

Night Spectacular, Batu Wonderland, Museum Angkut, Eco Green Park, Batu 

Secret Zoo dan Jawa Timur Park 1. Salah satu objek wisata wahana yang ada 

di kota Batu yang menarik banyak pengunjung adalah Jawa Timur Park 1 

(www.batukota.com). 

Jawa Timur Park 1 merupakan taman belajar dan rekreasi yang berlokasi 

di lereng gunung Panderman kota Batu dengan ketinggian 850 meter diatas 

permukaan laut. Jawa Timur Park 1 berada di bawah naungan PT. Bunga 
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Wangsa Sejati yang tidak hanya menawarkan tempat rekreasi, namun juga 

tempat untuk belajar sesuai dengan komitmen Jawa Timur Park 1 yang 

menyediakan taman belajar dan rekreasi. Sebagai tempat wisata yang 

memadukan konsep belajar dan rekreasi, Jawa Timur Park 1 memiliki fasilitas 

yang menunjang pembelajaran untuk memberikan pengetahuan bagi para 

pengunjung diantaranya Galeri Etnik Nusantara, Science Center, Taman Agro, 

Taman Sejarah, Taman Mitologi. Setiap tahunnya, Jawa Timur Park 1 

memiliki komitmen untuk selalu memberikan inovasi dengan menghadirkan 

wahana baru (www.jawatimurpark1.com). 

Wahana yang ada di Jawa Timur Park 1 berjumlah 55 yang dibagi menjadi 

dua indoor dan outdoor. Wahana-wahana outdoor tersebut kebanyakan 

menantang adrenalin. Segmentasi pasar Jawa Timur Park 1 cenderung tetap 

dari tahun ke tahun. Secara umum Jawa Timur Tark 1 membidik pelajar, 

perusahaan dan keluarga dari berbagai daerah. Sesuai dengan target 

segmentasi pasar yang telah dibidik oleh manajemen Jawa Timur Park 1 maka 

dalam memahami perilaku konsumen, seorang pemasar dalam bidang 

pariwisata tidak hanya cukup mengetahui apa yang menyebabkan seorang 

pengunjung tertarik untuk datang, tapi juga perlu memahami bagaimana 

supaya konsumen puas dan datang kembali untuk berwisata di kemudian hari. 

Konsumen menurut Kotler (2000) adalah semua individu dan rumah tangga 

yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. 

Konsumen sebagai pelanggan yang merasa puas dalam pembeliannya akan 

berpengaruh positif terhadap perilaku paska pembelian, artinya bahwa 
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konsumen yang merasakan terpenuhi tingkat harapan sebelum pembelian 

dengan kinerja hasil yang dirasakan setelah pembelian akan meningkatkan 

komitmen pembelian seperti antara lain niat membeli kembali atau berkunjung 

kembali.  

Seperti yang diungkapkan oleh Purnawarman (Marissa,2009) tentang hasil 

study national productivity board di Singapura yang menunjukkan bahwa 77% 

responden menyatakan tidak akan kembali jika mendapatkan pelayanan yang 

buruk di restoran, pusat pembelanjaan atau “service counter” kemudian 55% 

responden menyatakan akan memberitahukan kepada teman mereka agar tidak 

berbelanja atau pergi ke tempat tersebut. 

Menurut Kotler dan Keller (Fredeca & Chairy, 2010), salah satu ukuran 

keberhasilan dalam pemasaran adalah kemampuan suatu produk untuk 

mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Salah satu ukuran agar 

pangsa pasar tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan adalah adanya 

pembelian kembali atau pembelian ulang produk terhadap merk atau tempat 

yang sama. Konsumen tentu memiliki alasan mengapa melakukan kunjungan 

kembali ke Jawa Timur Park 1, berdasarkan data statistik pengunjung Jawa 

Timur Park 1 pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Data Statistik Pengunjung Jawa Timur Park 1 

Jawa Timur Park 1 

Tahun Jumlah Pengunjung 

2012 407.466 

2013 439.890 

2014 441.312 

2015 527.132 

Sumber: Jawa Timur Park 1 

 



5 
 

Berdasarkan tabel diatas wisata wahana Jawa Timur Park 1 memiliki 

jumlah pengujung yang meningkat dari tahun ke tahun, padahal wisata wahana 

di kota Batu sudah mulai banyak salah satunya yaitu Batu Night Spectacular, 

Eco Green Park, Museum Angkut dan Batu Wonderland. Jawa Timur Park 1 

mampu menarik dan  mempertahankan konsumen. Kunjungan disetiap tempat 

yang pernah didatangi, konsumen selalu menginginkan value (nilai) tambah 

untuk setiap kunjungannya. Nilai  tambah yang dimaksud dapat berasal dari 

tempat atau pelayanan dari tempat wisata tersebut.  

Petrick, Morais, dan Norman (2001) meneliti hubungan antara perilaku 

liburan terakhir para wisatawan, kepuasan, nilai liburan yang dirasakan, dan 

niat mengunjungi kembali di masa depan. Hasilnya menyatakan bahwa nilai 

yang dirasakan adalah prediktor yang baik dari niat mengunjungi kembali 

wisatawan ke tempat tujuan. 

Chang (2014) mengemukakan bahwa nilai yang diterima merupakan 

persepsi pembeli terhadap perbandingan kualitas dan manfaat dengan 

pengorbanan yang mereka keluarkan, pelanggan akan mengevaluasi atribut 

produk mana yang mampu memenuhi tujuannya. Sehingga, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa nilai dapat diukur dengan membandingkan antara apa yang 

konsumen beri dan apa yang konsumen terima. 

Persepsi tentang apa yang dikeluarkan dan apa yang telah diterima setelah 

berkunjung ke Jawa Timur Park 1 inilah yang akan dibahas lebih lanjut pada 

bab pembahasan yang dikaitkan terhadap perilaku intensi berkunjung kembali 

dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 
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mencoba penelitian baru dengan judul peran consumer perceived value 

terhadap intensi berkunjung kembali di Jawa Timur Park 1. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah consumer perceived value berperan terhadap intensi berkunjung 

kembali ke tempat wisata Jawa Timur Park 1? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peran consumer perceived value terhadap intensi 

berkunjung kembali di Jawa Timur Park 1. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

disiplin ilmu psikologi khususnya pada peminatan psikologi industri dan 

organisasi yang berhubungan dengan perilaku konsumen.  

2. Manfaat praktis 

Memberikan pengembangan pengetahuan dan referensi terutama bagi 

masyarakat atau pemula seputar pemahaman mengenai peran consumer 

perceived value terhadap perilaku intensi berkunjung kembali tempat 

wisata, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mempertahankan 

pelanggan serta menjaring konsumen baru. 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Tourist Perceived Value And Satisfaction in A Comunity-Based Homestay 

in The Lenggong Valley World Heritage Site. S. Mostafa Rasoolimanesh, 
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Norziani Dahalan, Mastura Jaafar. Journal of  Hospitality and Tourism 

Management (2016). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek perceived value terhadap 

kepuasan wisatawan yang menginap di rumah penginapan lenggong valley 

world heritage site di Malaysia. Metode yang digunakan yaitu metode 

kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Partisipan dalam penelitian 

ini adalah pengunjung  yang menginap di Kampung Beng homestay di 

Lenggong Valley, Malaysia. Jumlah kuisioner yang tersebar dan kembali 

dengan jawaban yang lengkap sebanyak 100 kuisioner.  Hasil penelitian 

menunjukkan perceived value berefek positif terhadap kepuasan.  

2. Influencing Factors on Restaurant Customers’ Revisit Intention : The 

Roles of Emotion and Switching Barriers. Heesup Han, Ki-Joon Back, 

Betsy Barrett. International Journal of Hospitality Management (2009). 

Penelitian ini dirancang untuk menguji hubungan emosi konsumsi, 

kepuasan pelanggan dan niat untuk berkunjung kembali. Metode yang 

digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis 

persamaan struktural. Penelitian ini dilakukan disebuah restoran yang 

memiliki pengaturan pelayanan secara lengkap. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa beberapa komponen emosi konsumsi secara 

signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan efek kepuasan mediasi 

dari faktor emosi pada pengunjungan kembali.  
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3. Temporal Destination Intensi berkunjung kembali: The Effects of  Novelty 

Seeking and Satisfaction. SooCheong (Shawn) Jang, Ruomei Feng. 

Journal Tourism Management (2007). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek dari novelty seeking 

dan kepuasan pada niat berkunjung kembali yang diukur pada jangka 

pendek, jangka tengah dan jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepuasan berpengaruh langsung terhadap niat untuk berkunjung 

kembali dalam jangka pendek tetapi tidak untuk jangka tengah atau niat 

berkunjung kembali dalam jangka panjang dan novelty seeking secara 

signifikan mempengaruhi untuk berkunjung kembali dalam jangka 

menengah yang terhubung dengan niat berkunjung kembali dalam jangka 

panjang. Peran novelty seeking dan kepuasan dalam membangun dan 

memperkuat tujuan pengunjungan kembali dalam jangka panjang juga 

akan dibahas. 

4. Factors Influencing Repeat Visit To A Destination: The Influence Group 

of Composition. Sara Campo-Martı´nez, Joan B. Garau-Vadell, Marı´a 

Pilar Martı´nez-Ruiz. Journal Tourism Management (2010). 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pengalaman, global 

image, dan kepuasan berpengaruh terhadap intensi berkunjung kembali. 

Jenis penelitian yaitu explanatory. Metode pengumpulan data kuisioner 

dan wawancara. Total kuisioner yang tersebar yaitu 700. Teknik analisis 

yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa pengalaman, global image dan kepuasan secara 

signifikan berpengaruh terhadap intensi berkunjung kembali.  

5. The Effect of Customer Value on Behavioral Intention in Tourism 

Industry. Wahyuningsih. International Research Journal of Business 

Studies (2012). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai yang di rasakan 

wisatawan dan efeknya pada niat perilaku wisatawan untuk  mengunjungi 

kembali di masa yang akan datang. Pengumpulan data menggunakan 

kuisioner yang didukung dengan wawancara mendalam yang dilakukan 

kepada wisatawan yang berkunjung ke kepulauan Togean. Kuisioner yang 

tersebar berjumlah 200 dan yang kembali serta terisi dengan lengkap 

sejumlah 135. Hasil penelitian menunjukkan jika wisatawan merasa 

mendapatkan nilai yang tinggi akan memiliki niat yang kuat untuk 

berkunjung kembali ke tempat tujuan wisata dan akan merekomendasikan 

kepada orang lain. 

F. Urgensi Penelitian  

Telah banyak dilakukan penelitian tentang intensi berkunjung kembali dan 

consumer perceived value. Tetapi, pada penelitian sebelumnya lebih banyak 

melihat pengaruh kepuasan yang dikaitkan dengan intensi berkunjung kembali 

dan consumer percived value yang dikaitkan dengan pembelian kembali 

berupa produk. Penelitian tentang consumer perceived value dan intensi 

berkunjung kembali pada sebuah tempat wisata wahana masih jarang ditemui.  
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Penelitian ini akan melihat peran consumer perveived value terhadap 

intensi berkunjung kembali apakah persepsi tentang nilai akan berperan 

signifikan terhadap perilaku konsumen untuk mengunjungi kembali tempat 

wisata wahana. Keunikan lain dalam penelitian ini adalah membandingkan 

dari ketiga dimensi consumer perceved value menurut teori milik Sweeney 

(2001), dimensi manakah yang lebih dominan berperan dalam perilaku untuk 

berkunjung kembali ke tempat wisata wahana Jawa Timur Park 1. Hasil 

penelitian tersebut nantinya akan peneliti kaji dari sisi psikologi, mengingat 

consumer perceived value selalu berhubungan dengan kajian ekonomi. 

Maksud peneliti mengkaji dari sisi psikologi adalah dengan melihat 

bagaimana consumer perceived value ini berperan terhadap perilaku 

berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Consumer Perceived Value 

1. Definisi Consumer Perceived Value 

Memahami kebutuhan pelanggan dan nilai yang diharapkan 

merupakan misi penting bagi seorang pemasar. Beberapa penilaian yang 

dikemukakan dalam marketing science institute, konsep nilai yang 

dirasakan (perceived value) telah memberikan pengaruh yang signifikan 

dalam dunia akademis dibidang pemasaran, terutama dalam hal pembelian 

kembali (repurchase intention), dan hal tersebut menjadi perhatian hingga 

saat ini. Beberapa penelitian, salah satunya dilakukan oleh Chang (2014) 

dan Chen dan Tsai (2007), menyatakan bahwa tujuan pembelian utama 

yang dilakukan konsumen adalah untuk mendapatkan nilai. 

Menurut Zeithaml (1998), dalam suatu penelitian, beberapa ahli 

berusaha mendeskripsikan nilai dengan berbagai cara yang berbeda. 

Terdapat beragam cara untuk mendeskripsikan nilai, adapun definisi nilai 

tersebut. Zeithaml (1998), mendefinisikan nilai dari sudut pandang 

konsumen, diantaranya adalah: 

a. Nilai sama dengan harga rendah. Beberapa konsumen memandang 

bahwa suatu produk dikatakan memiliki nilai jika harganya rendah. 
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b. Nilai sama dengan apa yang diinginkan dari suatu barang. 

Konsumen menganggap suatu produk memiliki nilai jika mereka 

mendapatkan manfaat dari produk yang mereka beli. Hal ini sesuai 

dengan definisi ekonomi mengenai utility, yaitu pengukuran 

subyektif yang berkaitan dengan kegunaan ataupun kepuasan yang 

diharapkan jika konsumen mengkonsumsi suatu produk.  

c. Nilai sama dengan kualitas yang diperoleh untuk harga yang telah 

dibayar. Jadi, suatu produk dikatakan bernilai bagi konsumen jika 

apa yang telah mereka korbankan (price) sesuai dengan kualitas 

yang mereka peroleh. 

d. Nilai sama dengan apa yang diterima dari apa yang diberikan. Jadi 

suatu produk dikatakan memiliki nilai jika produk tersebut sesuai 

dengan harapan konsumen setelah konsumen berkorban (dari segi 

waktu, biaya dan tenaga) untuk memperoleh produk tersebut. 

Menurut Kotler dan Keller (2015) pelanggan akan cenderung 

memaksimalkan nilai, di dalam batasan biaya pencarian serta pengetahuan, 

mobilitas dan pendapatan. Konsumen akan memperkirakan tawaran mana 

yang sesuai dengan harapan mereka, yang akan mempengaruhi kepuasan 

dan besarnya profitabilitas, sehingga nantinya pelanggan akan membeli 

produk itu kembali.  

Zeithaml (1998), mengungkapkan consumer perceived value sebagai 

keseluruhan penilaian konsumen terhadap kegunaan suatu produk 
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berdasarkan persepsi tentang apa yang diterima sebagai keuntungan dan 

apa yang diberikan sebagai pengorbanan. Keuntungan yang diperoleh ini 

contohnya seperti kualitas sedangkan pengorbanan termasuk dalam 

moneter (harga) dan non-moneter (waktu, usaha). Kotler dan Keller (2015) 

mengungkapkan consumer perceived value merupakan selisih antara 

penilaian perspektif pelanggan atas seluruh manfaat serta biaya dari suatu 

tawaran terhadap alternatifnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

consumer perceived value merupakan keseluruhan penilaian konsumen 

atas penawaran produk atau jasa yang memuaskan atau memenuhi 

kebutuhan akan manfaat ekonomi, sosial serta kualitas layanan yang 

diterima konsumen dalam pertukarannya dengan pengorbanan atas harga 

yang harus dibayarkan. 

2. Dimensi Consumer Perceived Value 

Tiga dimensi consumer perceived value menurut Sweeney (2001), 

yaitu: 

a. Nilai fungsional (Functional Value), yaitu nilai berdasarkan 

penilaian rasional dan ekonomi dari sudut pandang konsumen atau 

individu. Terdapat dua kategori nilai fungsional, yaitu: 

1) Functional value (price/value for money): utilitas yang 

berdasarkan manfaat pengurangan harga dalam jangka waktu 

tertentu. 
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2) Functional value (performance/quality): utilitas yang dirasakan 

berdasarkan kualitas serta kinerja yang diharapkan dari suatu 

produk. 

b.  Nilai sosial (Social Value), yaitu nilai yang mengacu pada utilitas 

yang berasal dari kemampuan produk dalam meningkatkan kebutuhan 

akan konsep sosial. 

c.  Nilai emosional (Emotional Value), yaitu nilai yang berasal dari 

perasaan individu bahwa suatu produk akan memberikan hasil atau 

manfaat terhadap dirinya. 

3. Faktor yang Membentuk Consumer Perceived Value  

Menurut Kotler dan Amstrong (Desta, 2012), terdapat beberapa faktor 

yang membentuk consumer perceived value, diantaranya adalah: 

1. Nilai Produk (Produk Value) 

Menurut Kotler (Kresnamurti & Putri, 2012), nilai produk 

merupakan keseluruhan manfaat yang diperoleh konsumen dari: 

a. Fitur (Features), karakteristik atau sifat yang menunjang fungsi-

fungsi dasar suatu produk. Karakteristik produk inilah yang 

mampu membedakan produk satu dengan produk yang lain, 

dimana produk tersebut mampu menimbulkan kesan yang baik 

bagi pelanggan. 

b. Kinerja (Performance), tingkat kemampuan operasional suatu 

produk, dimana setiap produk memiliki kinerja yang berbeda, 
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tergantung nilai fungsional yang perusahaan berikan terhadap 

suatu produk tersebut. 

c. Mutu Kesesuaian (Conformance), sejauh mana rancangan dan 

kinerja suatu produk dapat memenuhi standart yang telah 

ditetapkan. 

d. Ketahanan (Durability), harapan hidup suatu produk atau berapa 

lama suatu produk dapat digunakan. 

e. Kehandalan (Realibility), mengukur kemungkinan suatu produk 

tidak akan rusak dalam jangka waktu tertentu. Konsumen lebih 

suka membayar mahal untuk mendapatkan produk berkualitas 

tinggi daripada membayar mahal untuk mereparasi suatu 

produk. 

f. Gaya (Style), penampilan produk dan perasaan konsumen 

mengenai produk tersebut. 

g. Desain (Design), keseluruhan keistimewaan produk yang akan 

mempengaruhi penampilan dan fungsi produk dalam memenuhi 

keinginan konsumen. Faktor ini sangat berkaitan dengan aspek 

emosional konsumen, dimana akan timbul pada saat seseorang 

mengkonsumsi suatu produk dan merasa puas terhadap produk 

tersebut. 

h. Kemudahan untuk diperbaiki (Repairability), jika produk 

tersebut rusak, dapat dengan mudah untuk diperbaiki. Idealnya, 
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produk dapat diperbaiki sendiri dengan mudah dan cepat oleh 

pengguna. 

2. Nilai Pelayanan (Service Value) 

Menurut Kotler (Ulfalita, 2012), nilai pelayanan merupakan 

keseluruhan manfaat yang diperoleh konsumen dari: 

a. Pengantaran (Delivery), seberapa baik produk atau jasa 

diserahkam sesuai dengan keinginan atau harapan konsumen. 

Contoh, pizza diantarkan dalam keadaan panas kepada pembeli 

di rumah. 

b. Instalasi (Installation), kemampuan perusahaan untuk mampu 

membuat produk tertentu beroperasi di lokasi yang telah 

direncanakan oleh konsumen. 

c. Pelatihan pelanggan (Custumer Training), pelatihan yang 

diberikan dari pada pegawai kepada pelanggan untuk dapat 

menggunakan peralatan dari perusahaan secara tepat dan 

efisien. 

d. Jasa konsultasi (Consulting Service), pemberian pelayanan 

data, sistem informasi dan saran dari pihak perusahan kepada 

konsumen. 

e. Perbaikan (Repair), program pelayanan perusahaan untuk 

membantu pelanggan menjaga produk yang mereka beli 

senantiasa dalam kondisi yang baik. 
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3. Nilai Personil (Personnel Value) 

Menurut Zeithaml (Rizam & Andika, 2011), nilai personil 

merupakan keseluruhan manfaat yang diperoleh konsumen dari : 

a. Kompeten (Competence), karyawan memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan 

pada konsumen. 

b. Sopan (Courtesy), keramahan, menghormati dan perhatian 

terhadap konsumen. 

c. Kredibilitas (Credibility), kemampuan karyawan untuk 

memberikan rasa percaya pada konsumen, seperti dari reputasi 

perusahaan, interaksi yang diwujudkan pada konsumen. 

d. Dapat diandalkan (Realibility), kemampuan karyawan untuk 

memberikan pelayanan yang akurat sesuai dengan janji. 

e. Responsif (Reponsiveness), kesediaan karyawan dalam 

membantu konsumen dan menyediakan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. 

f. Komunikasi (Communication), kemampuan karyawan dalam 

memahami dan mendengarkan konsumen dengan menjelaskan 

pelayanan yang diberikan, menjelaskan berapa harga pelayanan 

yang akan diberikan hingga menjamin konsumen bahwa 

masalahnya dapat diatasi dengan baik. 
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4. Nilai Citra (Image Value) 

Menurut Tomo (2013), nilai citra merupakan keseluruhan manfaat 

yang diperoleh konsumen dari: 

a. Lambang (Symbol), kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh pengakuan masyarakat dari suatu simbol. 

Perusahaan dapat memilih beberapa objek seperti simbol 

harimau untuk melambangkan kualitas organisasi. 

b. Media, kemampuan perusahaan untuk menyampaikan 

kepribadian perusahaan kepada konsumen melalui iklan. Iklan 

harus menyampaikan sebuah cerita, suasana hati dan tingkat 

kinerja perusahaan yang bersangkutan. Pesan ini juga harus 

direplikasi dalam publikasi lain seperti laporan tahunan, brosur 

dan katalog. 

c. Atmosfir (Atmosphere), kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan atau memberikan suatu produk dan layanan 

menjadi generator lain sebagai gambaran perusahaan yang kuat 

kepada konsumen. 

d. Acara (Event), perusahaan dapat membangun consumer 

perceived value melalui sponsor.  

Masing-masing ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam 

mendeskripsikan dimensi consumer perceived value. Adanya klasifikasi dimensi 

nilai dari masing-masing ahli, konsep consumer perceived value tentu menjadi 

sangat luas sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan tiga dimensi 
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consumer perceived value menurut Sweeney (2001) sebagai dasar dalam 

penyusunan skala. 

B. Intensi Berkunjung Kembali  

1. Definisi Intensi  

Intensi merupakan sebuah rencana yang disusun sebelumnya 

melakukan atau terjadinya suatu perilaku. Ajzen (2005) menjelaskan 

bahwa intensi merupakan suatu indikasi dari kesiapan seseorang untuk 

menunjukan perilaku, dan hal ini merupakan antesenden dari perilaku. 

Secara sederhana, intensi dapat dijelaskan sebagai seberapa besar 

kemungkinan atau probabilitas seseorang untuk melakukan sesuatu 

(Anwar, dkk, 2005). Fishbein (1967) menjelaskan bahwa intensi 

merupakan representasi afektif, kognitif dan konatif individu untuk 

menampilkan suatu perilaku. Intensi pada awalnya dijelaskan melalui teori 

tindakan beralasan (Theory of Reasoned Action) dimana selanjutnya teori 

tersebut mengalami perkembangan dan penyempurnaan dan selanjutnya 

dikenal sebagai teori tingkah laku terencana (Theory of Planned Behavior) 

(Baron & Byre, 2004). 

Fishbein dan Ajzen dalam teori tersebut mengemukakan bahwa 

keputusan untuk melakukan suatu perilaku merupakan hasil dari proses 

yang rasional (Sarwono & Meinarno, 2009). Berbagai pilihan tingkah laku 

dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari perilaku dievaluasi, dan 

selanjutnya dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak 
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(Baron & Byre, 2004). Lebih lanjut Sarwono & Meinarno (2009) 

menjelaskan bahwa intensi mempengaruhi perilaku secara langsung serta 

merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang untuk mencoba 

suatu perilaku dan seberapa besar usaha yang akan digunakannya untuk 

melalukan sebuah perilaku. 

2. Proses Terbentuknya Intensi 

Behavioral

Beliefs

Attitude Toward 

Behavior

Normative

Beliefs
Subjective Norm

Control

Beliefs

Perceived 

Behavioral Control

Intention Behavior

Gambar 1. Theory Planned Behavior oleh Ajzen (2005) 

 

Berdasarkan teori tindakan beralasan oleh Fishbein & Ajzen (2005) 

menyatakan bahwa intensi merupakan fungsi dari determinan dasar yaitu 

sikap individu terhadap perilaku yang bersangkutan dengan konsep yang 

disebut attitudes toward a behavior. Sikap terhadap tingkah laku (attitudes 

toward a behavior) muncul dikarenakan adanya keyakinan (beliefes) akan 

suatu perilaku. Keyakinan akan suatu perilaku ini yang disebut dengan 

behavioral beliefs (Ajzen, 2005). Keyakinan perilaku adalah probabilitas 

subjektif bahwa suatu perilaku akan menghasilkan. Hasil dari perilaku 
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inilah yang kemudian dievaluasi. Evaluasi dapat bersifat positif atau 

negatif yang selanjutnya disebut dengan outcome evaluations (Nugroho, 

2014). 

Setyani menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan derajat 

penilaian positif atau negatif terhadap perwujudan perilaku tertentu. 

Individu memiliki sikap positif terhadap perilaku jika mempunyai 

keyakinan dan penilaian yang positif terhadap hasil dari tindakan tersebut. 

Sebaliknya, sikap terhadap perilaku negatif jika keyakinan dan penilaian 

terhadap hasil perilaku negatif (Nugroho, 2014). 

Ajzen (2005) mengasumsikan intensi perilaku sebagai fungsi sikap 

yang akan ditampilkan dalam bentuk perilaku disertai dengan adanya 

pertimbangan norma dan sebagai ukuran prediktor munculnya perilaku. 

Ajzen (2005) mendefinisikan norma subjektif sebagai tekanan sosial yang 

dirasakan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku. Hal ini dapat 

diartikan bahwa norma subjektif juga dapat diartikan sebagai persepsi 

individu apakah orang lain akan menyetujui atau menolak tingkah laku 

tersebut (Baron & Byirne, 2009). Norma subjektif ini muncul dikarenakan 

adanya keyakinan normatif (Normative Beliefs) yang mengacu pada 

ekspektasi perilaku yang diharapkan dari individu lain atau kelompok 

individu yang cukup berpengaruh. 

Teori ini menyatakan intensi dipandang sebagai determinan terdekat 

dari perilaku yang tampak. Teori perilaku berencana oleh Ajzen 

menambahkan bahwa determinan intense yaitu aspek kontrol perilaku 
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yang dihayati (Perceived Behavior Control). Ajzen mengemukakan 

kontrol tingkah laku yang dipersepsikan atau yang kemudian dikenal 

dengan istilah PBC (Perceived Behavioral Control) merupakan kendali 

perilaku yang dipersepsikan (Baron & Byirne, 2009). PBC merupakan 

persepsi terhadap tingkat kesulitan untuk sebuah perilaku untuk dapat 

dilaksanakan. PBC merefleksikan pengalaman masa lalu dan antisipasi 

terhadap hambatan yang mungkin terjadi ketika melakukan sebuah 

perilaku penilaian terhadap kemampuan sikap untuk menampilkan tingkah 

laku (Baron & Byirne, 2009).  

Berdasarkan teori ini, keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap 

terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif dan pada kontrol 

perilaku yang dihayati. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi 

determinan bagi intensi yang akan menentukan apakah perilaku tersebut 

akan dilakukan atau tidak. 

3. Definisi Intensi Berkunjung Kembali 

Menurut Lam & Hsu (2006), niat merupakan suatu kemungkinan 

untuk melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan atau perilaku tertentu. 

Jika dikaitkan dengan pembelian produk, maka dapat diartikan sebagai 

kemungkinan pembelian suatu merek yang dilakukan oleh konsumen. 

Sedangkan dalam sudut pandang pariwisata, dapat diartikan sebagai 

kemungkinan untuk merencanakan perjalanan wisata kembali di masa 

mendatang. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Petrick (2004), menyatakan 

bahwa pengunjung yang datang kembali cenderung merekomendasikan 

tempat wisata tersebut dari mulut ke mulut. Niat wisatawan mengunjungi 

kembali (intensi berkunjung kembali) dianggap sebagai dampak dari 

kepuasan konumen. Kunjungan kembali (intensi berkunjung kembali) 

dianggap sebagai bentuk dari loyalitas konsumen yang akan berguna 

dalam memprediksi perilaku konsumen di masa depan. 

Zeithaml, Bitner, & Gremler (2013) Psikolog lingkungan menjelaskan 

bahwa orang bereaksi terhadap tempat dengan dua dasar perilaku yaitu 

approach dan avoidance. Perilaku approach termasuk semua perilaku  

positif yang dapat diarahkan pada tempat tertentu, seperti keinginan untuk 

tinggal, menjelajah, bekerja, dan afiliasi. Perilaku avoidance atau 

menghindar mencerminkan hal yang sebaliknya seperti keinginan untuk 

tidak tinggal, tidak menjelajah, tidak bekerja, dan tidak berafiliasi. 

Perilaku approach (termasuk intensi berkunjung kembali) dipengaruhi 

oleh persepsi pelanggan terhadap lingkungan itu sendiri. Persepsi 

pengunjung terhadap kualitas jasa yang baik dapat menimbulkan perilaku 

approach (termasuk intensi berkunjung kembali). 

Baker & Crompton dalam Chung-Hslen Lin (2012) menjelaskan 

bahwa intensi berkunjung kembali adalah kemungkinan wisatawan untuk 

mengulangi aktifitas atau berkunjung kembali ke suatu destinasi. Bagi 

perusahaan yang ingin melebarkan sayapnya, tidak cukup hanya dengan 

mencari pelanggan yang baru, namun bagaimana upaya mereka dalam 
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menjaga pelanggan mereka supaya melakukan kunjungan kembali untuk 

membeli produk yang mereka tawarkan (Kotler, 2015). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa intensi berkunjung kembali adalah 

proses ketika pelanggan terus membeli produk dan layanan dalam jangka 

waktu tertentu dan kepuasan pelanggan adalah kunci untuk mencapai hal 

itu. 

4. Aspek Intensi Berkunjung Kembali 

Menurut Fishbein & Ajzen (2005), terdapat tiga aspek yang dapat 

membentuk intensi, tiga aspek tersebut yaitu: 

a. Keyakinan terhadap sikap dan perilaku (Behavioral beliefs) yaitu individu 

yang memiliki keyakinan positif terhadap suatu perilaku akan memiliki 

kecenderungan untuk melakukan perilaku tersebut. Sikap yang mengarah 

pada perilaku ditentukan oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku. 

b. Keyakinan normatif (Normative Beliefs), apabila individu meyakini apa 

yang menjadi norma kelompok, maka ia akan mematuhi dan membentuk 

perilaku yang sesuai dengan kelompoknya. Dapat disimpulkan bahwa 

norma kelompok inilah yang membentuk norma subjektif diri individu, 

yang akhirnya akan membentuk perilakunya. 

c. Keyakinan kontrol (Control Beliefs) berhubungan dengan kehadiran faktor 

yang dapat memfasilitasi atau menghalangi munculnya perilaku dan ini 

ditentukan oleh faktor perilaku yang diterima. Keyakinan ini didasari oleh 

pengalaman terdahulu tentang perilaku tersebut, yang dipengaruhi oleh 
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informasi dari orang lain, misalnya pengalaman dari orang-orang yang 

dikenal atau teman dan keluarga. 

Masing-masing ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam 

mendeskripsikan aspek intensi. Adanya klasifikasi aspek intensi dari masing-

masing ahli, sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan tiga aspek 

intensi berdasarkan teori intensi Ajzen (2005). Sebagai dasar penyusunan skala 

intensi berkunjung kembali dalam penelitian ini. 

C. Peran Consumer Perceived Value Terhadap Intensi Berkunjung Kembali 

Consumer perceived value merupakan faktor penting dalam suksesnya suatu 

bisnis. Woodruff (Raza, Siddquei, Awan & Bukhari, 2012), menjelaskan 

bahwa consumer perceived value benar-benar dipertimbangkan sebagai syarat 

dasar untuk kesuksesan bisnis jangka panjang. Hal ini didukung oleh 

Gale;Zeithaml;Zeithaml dan Bitner; Woodruf; Parasuraman (Masovi & 

Ghaedi, 2011) yang mengungkapkan bahwa consumer perceived value 

merupakan senjata strategis dalam menarik dan mempertahanan kosumen serta 

menjadi salah satu faktor yang paling signifikan dalam keberhasilan bisnis 

manufaktur dan penyedia layanan. 

Tingginya kebutuhan akan rekreasi membuat seseorang tidak cukup sekali 

mengunjungi sebuah tempat wisata. Pada saat mengunjungi tempat wisata, 

seseorang akan menilai hal-hal apa saja yang telah didapat dan konsumen 

berharap mendapatkan niai tambah dari setiap kunjunganya di Jawa Timur 

Park 1. Penilaian inilah yang disebut dengan consumer perceived value, yang 

mana diharapkan bahwa ketika konsumen memiliki penilaian yang baik pada 
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Jawa Timur Park 1, akan diikuti perilaku mengunjungi kembali (intensi 

berkunjung kembali) ke Jawa Timur Park 1 sehingga keberhasilan dalam 

pemasaran yaitu kemampuan suatu produk untuk mempertahankan dan 

meningkatkan pangsa pasar dapat diukur dengan adanya pembelian kembali 

atau pengunjungan kembali produk terhadap merk yang sama atau tempat yang 

sama. 

Menurut Palilati (2007) konsumen menginginkan nilai maksimal dengan 

dibatasi oleh biaya pencarian, pengetahuan, mobilitas dan penghasilan yang 

terbatas. Konsumen membentuk suatu harapan akan nilai dan bertindak 

berdasarkan hal tersebut. Menurut Gale (Palilati, 2007), persepsi konsumen 

terhadap nilai atas kualitas penawaran suatu produk yang relatif lebih tinggi 

dari pesaing akan mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen, dimana semakin 

tinggi consumer perceived value, maka semakin besar kemunginan terjadinya 

hubungan (jual-beli). Semakin besar consumer perceived value, semakin 

disenangilah produk atau jasa tersebut.  

D. Kerangka Pemikiran 

 

   

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 

X 

Consumer Perceived 

Value 

Y 

Intensi Berkunjung 

Kembali 
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Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa consumer perceived value 

merupakan variabel X dan intensi berkunjung kembali merupakan variabel Y 

dimana consumer perceived value memiliki peran terhadap intensi berkunjung 

kembali yang ditunjukkan dengan individu yang memiliki consumer perceived 

value setelah berkunjung ke Jawa Timur Park 1 yang mana diharapkan bahwa 

ketika konsumen memiliki penilaian yang baik pada Jawa Timur Park 1, akan 

diikuti dengan intensi berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1. 

E.  Rumusan Hipotesis 

Menurut Taniredja & Hidayati (2011), hipotesis didefinisikan sebagai 

penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, gejala-gejala atau kejadian 

tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Hipotesis (Wirartha, 2006) 

merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. 

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: 

Ha: Consumer perceived value berperan terhadap intensi berkunjung 

kembali ke Jawa Timur Park 1. 

H0: Consumer perceived value tidak berperan terhadap intensi berkunjung 

kembali ke Jawa Timur Park 1. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

yaitu suatu desain yang memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil 

penelitian secara nyata dalam bentuk angka, sehingga memudahkan proses 

analisis dan penafsirannya dengan menggunakan perhitungan-perhitungan 

statistik (Azwar, 2012). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional 

(Correlational Research), yaitu penelitian yang menghubungkan antara dua 

variabel atau lebih. Menurut  Azwar (2012), penelitian korelasional bertujuan 

menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi 

pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa besar peran dari 

variabel bebas yaitu consumer perceived value terhadap variabel terikat yaitu 

intensi berkunjung kembali. 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian merupakan gejala variabel yang bervariasi yaitu faktor 

yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian 

(Bungin, 2005). Variabel penelitian perlu ditemukan dan dijelaskan agar alur 

hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis. 
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Adapun beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

Menurut Sarwono (2009), variabel bebas merubakan variabel yang 

atributnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk 

menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah consumer perceived value. 

2. Variabel terikat (Y) 

Menurut Sarwono (2009), variabel terikat adalah variabel yang 

atributnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang 

disebabkan oleh variabel bebas. variabel terikat dalam penelitian ini, 

adalah intensi berkunjung kembali. 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu varibel 

diukur dan batasan dari beberapa kata istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian (Masyuri & Zainuddin, 2008). Definisi operasional sangat 

diperlukan karena akan menunjukan alat pengambilan data mana yang cocok 

untuk digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Consumer Perceived Value 

Consumer perceived value yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan penilaian konsumen, berdasarkan persepsi tentang apa yang 

telah diterima dan apa yang telah diberikan.  

Sweeny (2001) membagi consumer perceived value ke dalam tiga 

dimensi nilai. Berikut ini merupakan penjelasan dari dimensi dan indikator 

consumer perceived value dalam bentuk tabel: 

      Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Consumer Perceived Value. 

Dimensi Indikator 

a. a. Fungsional Value  

Berkaitan dengan manfaat yang 

berasal dari atribut produk, jasa, 

informasi, pelayanan yang 

disesuaikan dengan harga yang 

telah ditetapkan. 

Price 

a. Kesesuaian produk atau jasa    

dengan nilai uang yang dikeluarkan 

b. Kesesuaian nilai uang yang   

dikeluarkan dengan manfaat yang 

diperoleh 

 Quality 

a.  Kinerja produk atau jasa 

b. Kemudahan penggunaan produk atau 

jasa 

c.  Pelayanan yang sesuai harapan 

b. Social Value  

Berkaitan dengan beberapa 

pilihan asosiasi dengan satu atau 

lebih kelompok-kelompok khusus.  

a. Peningkatan konsep sosial 

b. Penilaian lingkungan sosial 

c. Perbaikan citra diri diantara orang 

lain 

c. Emotional Value 

Berhubungan dengan kegunaan 

yang berasal dari pengaruh 

suasana yang dihasilkan suatu 

produk atau jasa.  

 

a. Perasaan emosional yang dirasakan 

pada suatu produk atau jasa. 

b. Perasaan positif saat menggunakan 

produk atau jasa 

c. Kemampuan suatu produk atau jasa 

untuk membangkitkan perasaan 
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2. Intensi Berkunjung Kembali 

Perilaku mengunjungi kembali yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah proses ketika konsumen terus membeli produk atau layanan untuk 

memenuhi kebutuhannya dan konsumen bersedia berkunjung kembali di 

masa mendatang  

 Aspek intensi berkunjung kembali didasari pada aspek dari intensi 

yaitu (Ajzen, 2005). Berikut tabel definisi operasional variabel intensi 

berkunjung kembali: 

           Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Intensi Berkunjung Kembali 

Dimensi Indikator 

Behavioral beliefs 

Individu yang memiliki keyakinan 

positif terhadap suatu perilaku akan 

memiliki kecenderungan untuk 

melakukan perilaku tersebut. Sikap 

yang mengarah pada perilaku 

ditentukan oleh konsekuensi yang 

ditimbulkan perilaku. 

a. Merasa bahwa dengan 

mengunjungi kembali akan 

mendapatkan pelayanan yang baik 

b. Merasa bahwa dengan 

mengunjungi kembali akan 

mendapatkan pengetahuan atau 

informasi baru 

c. Merasa dengan mengunjungi 

kembali mendapatan apa yang 

diinginkan. 

Normative beliefs 

Yaitu individu meyakini apa yang 

menjadi norma kelompok, maka ia 

akan mematuhi dan membentuk 

perilaku yang sesuai dengan 

kelompoknya. Dapat disimpulkan 

bahwa norma kelompok inilah yang 

membentuk norma subjektif 

individu, yang akhirnya 

membentuk perilakunya. 

a. Melakukan pengunjungan 

kembali karena pengaruh keluarga 

b. Melakukan pengunjungan 

kembali karena informasi dari 

teman tentang kualitas 

c. Melakukan pengunjungan 

kembali karena pengaruh 

lingkungan sosial dan media. 
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Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Intensi Berkunjung Kembali      

(Lanjutan) 

Dimensi Indikator 

Control beliefs 

Berhubungan dengan kehadiran 

faktor yang dapat memfasilitasi 

atau yang menghalangi munculnya 

perilaku dan ini ditentukan oleh 

faktor perilaku yang diterima. 

Keyakinan ini didasari oleh 

pengalaman terdahulu tentang 

perilaku tersebut, yang dipengaruhi 

oleh informasi dari orang lain, 

misalnya dari pengalaman orang 

yang dikenal. 

a. Melakukan pengunjungan 

kembali karena kemudahan akses 

menuju Jawa Timur Park 1 

b. Adanya anggaran khusus untuk 

melakukan wisata 

c. Merasa adanya kebutuhan yang 

harus dipenuhi untuk berwisata 

d. Frekuensi halangan ketika 

berencana untuk melakukan 

pengunjungan kembali. 

 

D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi berasal dari kata bahasa inggris  population, yang berarti 

jumlah penduduk (Bungin, 2005). Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Kata populasi 

digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang 

menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat yang pernah mengunjungi wisata Jawa Timur Park 1. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Penentuan jumlah sampel dengan 

populasi yang tidak diketahui dapat  dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan Isaac Michael (Siregar, 2013):  

 

Keterangan :  

n : sampel  

p : proporsi populasi  

q : 1-p  

Z  : tingkat kepercayaan/signifikan  

 e
2
: margin of error 

Berdasarkan rumus diatas jumlah sampel minimal yang harus diperoleh 

sebagai berikut :  

 :  = 0,05  

𝑧 : 1 – 0,05 = 0,95 (dari tabel distribusi normal 1,96)  

𝑝 : proporsi maksimal sampel 0,5  

𝑞 : 1  0,5 = 0,5  

 e
2
: 0,1 



34 
 

n =  = 96 partisipan (minimal) 

Penelitian ini peneliti mendapatkan subjek sebanyak 135 subjek. 

Diharapkan dengan penggunaan jumlah sampel tersebut akan mampu 

mewakili keseluruhan dari populasi. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

non probability sampling atau non-random sampling yaitu pengambilan 

sampel penelitian secara tidak acak, dengan jenis Accidental sampling. 

Accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012). Alasan yang 

melatar belakangi mengapa peneliti menggunakan teknik non probability 

sampling dikarenakan tidak semua orang  pernah mengunjungi Jawa 

Timur Park 1. Terutama dengan penggunaan jenis accidental sampling, 

dimana peneliti dapat mengklasifikasikan anggota sampel tersebut sesuai 

dengan kriteria yang peneliti inginkan sehingga penelitian menjadi lebih 

akurat. Karakteristik sampel dalam penelitian ini yang akan digunakan, 

yaitu seluruh konsumen Jawa Timur Park 1. 
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E. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan persiapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan  

a. Mengajukan perizinan kepada Program Studi Psikologi dan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, yang ditujukan 

kepada pihak pengelola Jawa Timur Park 1. 

b. Koordinasi dengan pihak pengelola Jawa Timur Park 1 untuk 

penentuan pelaksanaan penelitian. 

c. Menyiapkan alat ukur yang digunakan dalam pengambilan data. 

d. Melakukan uji coba, karena keterbatasan sampel penelitian yang tidak 

mendapatkan izin untuk mengambil data langsung di Jawa Timur Park 

1. Uji coba dilakukan dengan menggunakan kuisioner online berfungsi 

untuk mengetahui tingkat keabsahan dan keandalan dari item-item 

yang ada. 

e. Melakukan revisi alat ukur yaitu dengan cara mempertahankan item 

yang lolos uji validitas dan reliabilitas nya dan membuang item-item 

yang gugur. 

f. Menyusun kembali dalam alat ukur yang akan digunakan untuk 

pengambilan data. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pengambilan data pada 

pengunjung Jawa Timur Park 1 disertai dengan menjelaskan tujuan 
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penelitian dan meminta kesediaan subjek untuk mengisi kuesioner dalam 

pengambilan data serta memberitahukan jika yang bisa mengisi kuesioner 

adalah pengunjung yang telah mengunjungi Jawa Timur Park 1 lebih dari 

satu kali.  

Kuisioner dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk google doc stoc 

dengan bantuan aplikasi google drive. kuisioner disebar melalui media 

sosial seperti line, twitter, gmail, dan lain-lain kepada orang-orang yang 

pernah mengunjungi Jawa Timur Park 1. Selanjutnya akan dilakukan 

analisis data agar dapat dibaca dan diinterpretasikan sehingga memiliki 

makna yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dan dapat 

memberikan hasil pengujuan hipotesis. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti membutuhkan sejumlah data yang berkaitan dengan variabel-

variabel penelitian. Berdasarkan sumbernya data penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Data Primer 

Data primer menurut Azwar (2011) adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai 

sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh dengan 

menggunakan skala consumer perceived value dan skala intensi 

berkunjung kembali yang dibuat sendiri oleh peneliti. Pilihan 

jawaban telah disediakan dan dapat dipilih oleh subjek yang 
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diharapkan jawaban tersebut dapat mempresentasikan keadaan 

yang sebenarnya. 

G. Instrumen Penelitian  

Sebelum memulai penelitian, peneliti perlu menyusun kuisioner dengan 

alternatif jawaban yang akan digunakan. Alat yang digunakan untuk 

mengukur suatu fenomena alam atau sosial ini disebut dengan instrumen 

penelitian. Tersedianya instrumen penelitian diharapkan akan membantu 

peneliti dalam melakukan pengukuran, sehingga hasil penelitian menjadi lebih 

valid, reliabel dan objektif (Azwar, 1999). Penelitian ini menggunakan 

instrument yang bersifat non tes, yakni berupa skala. Butir-butir pertanyaan 

atau pernyataan dalam skala disusun berdasarkan teori yang relevan dan dari 

hasil penemuan penelitian terdahulu. Pernyataan diukur dengan menggunakan 

skala Likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2012). Item-item dalam skala Likert ini terdiri dari pernyataan 

positif dan negatif (favorable dan unfavorable). Setiap item  instrumen yang 

menggunakan skala Likert akan mempunyai gradiasi/pilihan jawaban dari 

sangat positif sampai sangat negatif, dan dari jawaban tersebut masing-masing 

akan di skor (Sugiyono, 2014). Berikut bentuk gradiasi dan skor yang 

digunakan peneliti dalam skala Likert ini: 
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Tabel 4. Pilihan Jawaban dan Skor yang digunakan dalam Skala Likert 

Jenis Item Plihan Jawaban Skor 

Favourable  

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju  (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 
1 

Unfavourable  

Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 2 

Cukup Setuju (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 4 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 
5 

 

Adapun instrumen penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Skala consumer perceived value mengacu pada dimensi dari teori Sweeny 

(2002) yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu: 

a. Functional Value 

1) Functional value (price/value for money) 

2) Functional value (performance/quality) 

b. Social value 

c. Emotional value 
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Tabel 5. Blue Print Skala Consumer Perceived Value 

Dimensi Indikator 
Butir 

Jumlah Proporsi 
Fav Unfav 

Functional 

value 

 Price 

a. Kesesuaian produk atau  

jasa dengan nilai uang 

yang dikeluarkan 

b. Kesesuaian nilai uang 

yang dikeluarkan dengan 

manfaat yang diperoleh  

 

3, 9 

 

11 

 

24, 1  

 

7 

 

15 

 

26.5% 

 Quality  

a.   Kinerja produk atau jasa 

b. Kemudahan penggunaan 

produk atau jasa 

c. Pelayanan yang sesuai  

harapan 

 

5 

21,25 

13,27 

 

16 

10,26 

2 

  

26.5% 

Social value  a. Peningkatan konsep 

sosial 

b. Penilaian lingkungan 

sosial 

c. Perbaikan citra diri 

diantara orang lain 

22 

4 

18,28 

6 

15 

20 

 

7 

 

25% 

Emotional 

value 

a. Perasaan emosional yang 

dirasakan pada suatu produk 

atau jasa. 

b. Perasaan positif saat 

menggunakan produk atau 

jasa 

c. Kemampuan suatu produk 

atau jasa untuk 

membangkitkan perasaan 

23 

 

12 

 

17 

8 

 

14 

 

19 

6 

 

 

 

21% 

 

 
Jumlah 15 `13 28 100% 

Setelah dilakukan uji coba pada skala consumer perceived value penelitian ini 

Tabel dibawah ini  menjelaskan nomor mana saja yang menghasilkan item yang 

diterima. Hasilnya adalah total item yang di uji coba yaitu 28 item, terdapat 19 

item yang lolos. Berikut tabel blue print setelah dilakukan uji coba: 
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Tabel 6. Blue Print Skala Consumer Perceived Value setelah uji coba 

Dimensi Indikator 
Butir 

Jumlah Proporsi 
Fav Unfav 

Functional 

value 

 

 

 

 Price 

a. Kesesuaian produk atau  

jasa dengan nilai uang 

yang dikeluarkan 

b. Kesesuaian nilai uang 

yang dikeluarkan dengan 

manfaat yang diperoleh  

 

3, 9 

 

- 

 

24, - 

 

7 

 

10 

 

21% 

Quality  

a.   Kinerja produk atau jasa 

b. Kemudahan penggunaan 

produk atau jasa 

c. Pelayanan yang sesuai  

harapan 

 

- 

21, - 

13,27 

 

- 

10,26 

2 

 

31.5% 

Social value  a. Peningkatan konsep 

sosial 

b. Penilaian lingkungan 

sosial 

c. Perbaikan citra diri 

diantara orang lain 

22 

4 

18,- 

- 

- 

20 

 

4 

 

21% 

Emotional 

value 

a. Perasaan emosional yang 

dirasakan pada suatu 

produk atau jasa. 

b. Perasaan positif saat 

menggunakan produk atau 

jasa 

c. Kemampuan suatu 

produk atau jasa untuk 

membangkitkan 

perasaan 

23 

 

12 

 

17 

- 

 

14 

 

19 

5 

 

 

 

 

26.3% 

 

 
Jumlah 

 
11 8 19 100% 

 

Berdasarkan  blue print skala consumer perceived value diatas, dapat 

diketahui bahwa, setelah dilakukan proses analisis item, uji reliabilitas dan uji 

validitas hanya tersisa 19 item. 
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2. Skala intensi berkunjung kembali yang dibuat oleh peneliti  mengacu pada 

teori intensi dari Ajzen (2005) yang terdiri dari tiga aspek, yaitu: 

a. Behavioral beliefs  

b. Normative beliefs 

c. Control belief 

Tabel 7. Blue Print Skala Intensi Berkunjung Kembali 

Dimensi Indikator 
Butir 

Jumlah Proporsi Fav Unfav 

 (Behavioral 

beliefs) 

Keyakinan positif 

terhadap 

kecenderungan 

untuk melakukan 

pengunjungan 

kembali 

a. Merasa bahwa dengan 

mengunjungi kembali akan 

mendapatkan pelayanan 

yang baik 

b. Merasa bahwa dengan 

mengunjungi kembali akan 

mendapatkan pengetahuan 

atau informasi baru 

c. Merasa dengan 

mengunjungi kembali 

mendapatan apa yang 

diinginkan. 

5  

 

6 

 

13 

3 

 

2 

 

17 

6 30 % 

 (Normative 

beliefs) 

Keyakinan akan 

apa yang menjadi 

norma kelompok, 

maka ia akan 

mematuhi dan 

membentuk 

perilaku yang 

sesuai dengan 

kelompoknya 

a. Melakukan 

pengunjungan kembali 

karena pengaruh keluarga 

b. Melakukan 

pengunjungan kembali 

karena informasi dari 

teman tentang kualitas 

c. Melakukan 

pengunjungan kembali 

karena pengaruh 

lingkungan sosial dan 

media. 

1 

 

11 

 

8 

14 

 

19 

 

10 

6 30 % 
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Tabel 7. Blue Print Skala Intensi Berkunjung Kembali (Lanjutan) 

Dimensi Indikator 
Butir 

Jumlah Proporsi 
Fav  Unfav  

(Control beliefs) 

Kehadiran  actor 

yang dapat 

memfaslitasi atau 

menghalangi 

munculnya 

perilaku 

a. Melakukan 

pengunjungan kembali 

karena kemudahan akses 

menuju Jawa Timur Park 

1 

b. Adanya anggaran 

khusus untuk melakukan 

wisata 

 c. Merasa adanya 

kebutuhan yang harus 

dipenuhi untuk berwisata 

d. Frekuensi halangan 

ketika berencana untuk 

melakukan pengunjungan 

kembali. 

4 

 

 

12 

 

7 

 

18 

9 

 

 

15 

 

20 

 

16 

8 40 % 

Jumlah 10 10 20 100% 

Setelah dilakukan uji coba pada skala intensi berkunjung kembali, tabel 

dibawah ini menjelaskan nomor mana saja yang menghasilkan item yang diterima. 

Hasilnya adalah total item yang di uji coba yaitu 20 item, terdapat 12 item yang 

lolos. Berikut tabel blue print setelah dilakukan uji coba: 

Tabel 8. Blue Print Skala Intensi Berkunjung Kembali setelah uji coba  

Dimensi Indikator 
Butir 

Jumlah Proporsi Fav Unfav 

 (Behavioral 

beliefs) 

Keyakinan 

positif terhadap 

kecenderungan 

untuk 

melakukan 

pengunjungan 

a. Merasa bahwa dengan 

mengunjungi kembali akan 

mendapatkan pelayanan yang 

baik 

b. Merasa bahwa dengan 

mengunjungi kembali akan 

mendapatkan pengetahuan 

atau informasi baru. 

5  

 

6 

- 

 

2 

5 41.7 % 
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Tabel 8. Blue Print Skala Intensi Berkunjung Kembali setelah uji coba 

(Lanjutan) 

Dimensi Indikator 
Butir 

Jumlah Proporsi 

Fav  Unfav  

kembali  c. Merasa dengan 

mengunjungi kembali 

mendapatan apa yang 

diinginkan. 

13 17   

 (Normative 

beliefs) 

Keyakinan akan 

apa yang 

menjadi norma 

kelompok, maka 

ia akan 

mematuhi dan 

membentuk 

perilaku yang 

sesuai dengan 

kelompoknya 

a. Melakukan pengunjungan 

kembali karena pengaruh 

keluarga 

b. Melakukan pengunjungan 

kembali karena informasi 

dari teman tentang kualitas 

c. Melakukan pengunjungan 

kembali karena pengaruh 

lingkungan sosial dan media. 

- 

11 

 

8 

- 

- 

 

10 

3 25% 

(Control beliefs) 

Kehadiran 

faktor yang 

dapat 

memfaslitasi 

atau 

menghalangi 

munculnya 

perilaku 

a. Melakukan pengunjungan 

kembali karena kemudahan 

akses menuju Jawa Timur 

Park 1 

b. Adanya anggaran khusus 

untuk melakukan wisata 

c. Merasa adanya kebutuhan 

yang harus dipenuhi untuk 

berwisata 

d. Frekuensi halangan ketika 

berencana untuk melakukan 

pengunjungan kembali. 

4 

 

12 

7 

 

- 

9 

 

- 

- 

 

- 

4 33.3% 

Jumlah 8 4 12 100% 
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Setelah dilakukan uji coba pada skala intensi berkunjung kembali penelitian 

ini, tabel diatas menjelaskan nomor mana saja yang menghasilkan item yang 

diterima. Blue print skala intensi berkunjung kembali diatas, dapat diketahui 

bahwa, setelah dilakukan proses analisis item, uji reliabilitas dan uji validitas 

hanya tersisa 12 item. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuisioner. Kuisioner adalah serangkaian atau daftar pertanyaan 

yang disususun secara sistematis kemudian dikirim untuk diisi oleh responden 

(Bungin, 2005). Pada penelitian ini, kuisioner dibuat dalam bentuk google doc 

stoc dengan bantuan aplikasi google drive. kuisioner disebar melalui media sosial 

seperti line, twitter, gmail, dan lain-lain kepada orang-orang yang pernah 

mengunjungi Jawa Timur Park 1. 

H. Pengujian Alat Ukur 

1. Daya Diskriminasi Item 

Azwar (2012) menjelaskan bahwa daya diskriminasi item adalah 

sejauh mana item mampu membedakan antara individu atau kelompok 

individu yang memiliki atau tidak memiliki atribut yang diukur. Pengujian 

daya diskriminasi item dilakukan dengan cara menghitung koefisien 

korelasi antara distribusi skor item dengan distribusi skor skala itu sendiri. 

Komputasi ini akan menghasilkan koefisien korelasi item-total (rix). 

 Tidak ada batasan yang jelas mengenai batas minimal koefisien 

korelasi yang bisa dipakai, semakin tinggi koefisien korelasi yang 

diperoleh menunjukan semakin tinggi kemampuan item untuk 
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mengungkap aspek yang ingin diukur dalam tes, namun acuan yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk memilih item yang kualitasnya baik adalah r ≥ 

0.30. Hal ini tidaklah berlaku mutlak sebab atas dasar pertimbangan 

perwakilan tiap-tiap aspek dimungkinkan untuk memilih item-item yang 

koefisiennya kurang dari atau mendekati 0.30 misalnya 0.25 atau paling 

rendah 0.20. Sangat tidak disarankan menurunkan batas kriteria dibawah 

0.20 (Azwar, 2012). Setelah  dilakukan uji coba peneliti menurunkan  nilai 

koefisien korelasi item-totalnya dari 0.30 menjadi 0.2. hal tersebut 

dilakukan agar semua dimensi dapat terwakili. Sehingga, dengan 

keputusan yang dilakukan peneliti tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

alat ukur consumen perceived value dan intensi berkunjung kembali 

memiliki nilai koefisien korelasi yang kurang memuaskan. 

2. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan 

fungsi ukurnya (Azwar, 1999). Alat ukur dikatakan memiliki validitas 

yang tinggi apabila menghasilkan data yang secara akurat memberikan 

gambaran mengenai variabel yang diukur seperti dikehendaki oleh tujuan 

pengukuran tersebut (Azwar, 2015). Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas isi (content validity). Validitas isi (content 

validity) adalah validitas yang diestimasi melalui pengujian terhadap 

kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang 

berkompeten atau melalui expert judgement (Azwar, 2015).  Validitas isi 
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terbagi menjadi dua jenis yaitu validitas tampang (face validity) dan 

validitas logik (logic validity).  

a. Validitas tampang merupakan validitas yang didasarkan pada penilaian 

terhadap format penampilan (Azwar, 2015). Validitas tampang dapat 

diperoleh melalui penilaian dari subyek try out yang mengisi skala 

penelitian. Pada bagian akhir, peneliti mencantumkan saran serta 

masukan terhadap keseluruhan tampilan dari alat ukur. 

b. Validitas logis merupakan validitas yang menunjuk pada sejauh mana 

item tes merupakan representasi dari ciri-ciri atribut yang hendak 

diukur (Azwar, 2015). Validitas logis diperoleh melalui penilaian dari 

expert judgement. Dalam hal ini expert judgement adalah dosen 

pembimbing peneliti. Pengujian validitas tampang pada skala 

dilakukan saat pelaksaan uji coba skala dan didapatkan hasil: 

  Tabel 9. Hasil Validitas Tampang Uji Coba Alat Ukur 

Validitas 

Tampang 
Jawaban Total Presentase (%) 

Apakah kalimat 

dalam kuisioner 

ini mudah 

dipahami? 

Ya 29 90.6% 

Tidak 3 9.4% 

Hasil dari Tabel 6. menjelaskan bahwa skala consumer perceived value 

dan skala intensi berkunjung kembali memiliki validitas tampang 90.6% 

pada kejelasan kalimat kuisioner sehingga dapat dipahami oleh responden, 
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Berdasarkan hasil tersebut peneliti melakukan evaluasi terhadap skala 

dengan beberapa indikator diatas yang dirasa masih kurang. 

Terdapat beberapa prosedur yang menghasilkan validitas logis (logical 

validity) yaitu, penilaian terhadap kelayakan tampilan item-item, kemudian 

analisis yang lebih dalam dilakukan dengan maksud untuk menilai 

kelayakan isi item sebagai jabaran dari indikator keperilakuan atribut yang 

diukur. Penilaian ini bersifat kualitatif dan judgemental dan dilakukan oleh 

suatu panel expert, bukan oleh penulis item atau perancang tes itu sendiri 

(Straub dkk, 2004). Validitas logis (logical validity) merujuk pada sejauh 

mana item yang relevan (Azwar, 2012). Pada penelitian ini, validitas di 

peroleh melalui penilaian profesional (expert judgement) oleh pembimbing 

1 dan 2. 

3. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2015), konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil 

suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Hasil suatu pengukuran akan 

dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum 

berubah (Azwar, 2015). Reliabilitas berada dalam rentang angka 0 sampai 

dengan 1.00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1.00  

menunjukkan bahwa reliabilitas semakin tinggi, sedangkan apabila 

koefisien reliabilitas mendekati 0 menunjukkan bahwa semakin rendah 
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reliabilitasnya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan formula 

Alpha Cronbach dengan penghitungan menggunakan program Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) 22.0 for windows. Suatu variabel di 

dalam suatu instrument dinyatakan reliabel jika nilai koefisien Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0.6 (Arikunto, 2006). 

           Tabel 10. Kriteria Reliabilitas Berdasarkan Cronbach Alpha 

No Interval Kriteria 

1. > 0.2 Sangat Rendah 

2. 0.2 – 0.39 Rendah 

3. 0.4 – 0.59 Cukup Rendah 

4. 0.6 – 0.79 Tinggi 

5. 0.8 – 0.100 Sangat Tinggi 

  

 Pengolahan data uji coba alat ukur consumer perceived value 

diperoleh hasil koefisien 0.864 dengan jumlah item 19 item. Hal ini 

menunjukan bahwa skala tergolong reliabel. Uji coba alat ukur intensi 

berkunjung kembali diperoleh hasil koefisien 0.853 dengan jumlah item 12 

item. Hal ini menunjukan bahwa skala ini tergolong reliabel.  

I. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2012). 

Penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Menurut 

Suliyanto (2011), analisis regresi merupakan analisis ketergantungan dari satu 

atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, dengan tujuan 

untuk menduga atau mempredeksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai 

variabel bebasnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

nilai pemerkiraan yang tidak bias dan efisien dari model persamaan 

product moment. Uji asumsi klasik sendiri meliputi uji normalitas, uji 

liniearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Priyatno (2012), uji normalitas data merupakan syarat 

pokok yang harus dipenuhi dalam analisis parametrik. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi 

normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka analisis 

parametrik dapat digunakan, namun jika data ternyata tidak 

berdistribusi normal, analisis non-parametrik digunakan. Normalitas 

suatu data penting karena dengan data yang terdistribusi normal, data 

tersebut dianggap dapat mewakili suatu populasi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji one sample kolmogorov 

smirnov, Untuk uji one sample kolmogorov smirnov, cara 

mendeteksinya adalah dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai 

signifikan > 0.05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian variabel tidak sama untuk semua pengamatan 

atau observasi (Sarjono & Julianita, 2011). Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Terdapat beberapa cara 
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yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala ini, dan 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Glejser dan metode 

grafik. 

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap 

nilai absolute residual. Jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan residual > 0.05, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas (Priyatno, 2012). Sementara uji heterokedastisitas 

dengan menggunakan metode grafik, dapat dilakukan dengan melihat 

pola titik-titik pada scatterplot regresi. Jika titik-titik menyebar dengan 

pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

c. Uji Linieritas  

Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah kedua variabel dalam 

penelitian memiliki hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. 

Hubungan yang linier menggambarkan bahwa perubahan pada variabel 

bebas akan cenderung diikuti oleh perubahan variabel terikat dengan 

membentuk garis linier. Hubungan yang linear dapat dilihat jika nilai 

signifikansi dari Deviation from Linearity lebih besar dari 0.05 

(Sarjono & Julianita, 2011). 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji besarnya peran antar variabel. 

Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear sederhana. Menurut Sugiyono (2012), analisis regresi linier 
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sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu 

variabel bebas dengan satu variabel terikat. 

Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel 

independen menggunakan regresi sederhana. Berikut rumus persamaan 

dari regresi sederhana: 

 

  

Keterangan:  

Y  : Variabel dependen yang diprediksi 

a  : Konstanta 

b  : Koefisien regresi 

X  : Variabel bebas 

 

Y = a + bX 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian merupakan penjelasan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Penjelasan ini meliputi gambaran umum subjek penelitian, 

analisis deskriptif, uji asumsi, dan uji hipotesis apakah ada peran consumer 

perceived value terhadap intensi berkunjung kembali. 

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, total subjek 

penelitian berjumlah 135 orang yang berusia 14 sampai dengan 33 tahun. 

Berdasarkan data mengenai identitas subjek yang diperoleh, maka dapat 

diketahui deskripsi subjek penelitian. Berikut ini adalah deskripsi subjek 

penelitian berdasarkan jenis kelamin dan usia. 

Tabel 11. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Data 

Demografi 
Kategori Jumlah Presentase 

Jenis 

kelamin 

Laki-laki 60 44.4% 

 Perempuan 75 55.5% 

 TOTAL 135 100% 

Usia 10-15 Tahun 2 1.5% 

 16-20 Tahun 28 20.7% 

 21-25 Tahun 102 75.5% 

 26-30 Tahun 2 1.4% 

 31-35 Tahun 1 0.7% 

 TOTAL 135 100% 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 135 orang yang 

menjadi subjek penelitian, terdapat 60 subjek penelitian laki-laki (44.4%) 

dan 75 subjek perempuan (55.5%). Berdasarkan usia subjek, diketahui 

bahwa terdapat lima rentang usia yaitu 10-15 Tahun (1.5%), 16-20 Tahun 

(20.7%), 21-25 Tahun (75.5%), 26-30 Tahun (1.4%) dan 31-35 Tahun 

(0.7%). 

2. Analisis Deskriptif  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui deskripsi data seperti mean, 

nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi (Priyatno, 2013). 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek 

penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh melalui kelompok 

subjek yang diteliti tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Lalu 

yang menjadi dasar analisis deskriptif adalah dengan cara menghitung skor 

maksimum, skor minimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel. 

Skor yang diperlukan dalam analisis deskriptif adalah skor hipotetik 

dan skor empirik. Skor hipoteteik didapat dari perhitungan secara manual 

dengan menggunakan rumus. Menurut Azwar (2012), untuk mencari skor 

hipotetik dapat diperoleh melalui persamaan berikut. 

Tabel 12.  Persamaan Skor Hipotetik 

Statistik Persamaan 

Nilai minimum hipotetik Skor aitem terendah x jumlah item 

Nilai maksimum hipotetik Skor aitem tertinggi x jumlah aitem  

Mean hipotetik Jumlah aitem x mean dari skor aitem 

Standar deviasi hipotetik 
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Setelah perhitungan skor hipotetik dilakukan, peneliti melakukan 

perhitungan skor empirik. Perhitungan skor empirik pada penelitian ini 

menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic 20 for Windows. 

Perhitungan skor hipotetik dan empirik juga bertujuan untuk 

membandingkan data yang didapatkan secara hipotetik dengan data yang 

didapatkan di lapangan. Berikut ini merupakan gambaran dari 

perbandingan antara skor hipotetik dan skor empirik pada setiap variabel 

penelitian.  

Table 13. Perbandingan Skor Hipotetik dan Skor Empirik Consumer 

Perceived Value dan Intensi berkunjung kembali 

Skala Statistik Hipotetik Empirik 

Consumer 

Perceived 

Value 

Nilai Minimum 19 40 

Nilai Maksimum 95 84 

Mean 57 66,68 

Standar Deviasi 12,66 7.91 

Intensi 

berkunjung 

kembali 

Nilai Minimum 12 18 

Nilai Maksimum 60 55 

Mean 36 39,38 

Standar Deviasi 8 5,58 

 

Perbandingan data hipotetik dan data empirik diatas merupakan 

gambaran umum mengenai consumer perceived value dan intensi 

berkunjung kembali pada subjek penelitian. Langkah selanjutnya adalah 

membuat kategorisasi untuk menggolongkan subjek ke dalam tingkatan 

tinggi, sedang, rendah berdasarkan norma yang telah ditetapkan. Menurut 

Azwar (2012), ketentuan kategori tingkat variabel sebagai berikut. 

Tabel 14. Ketentuan Kategorisasi Jenjang Bagi Subjek Penelitian. 

Kategori Daerah Keputusan 

Rendah X < (  

Sedang (  

Tinggi (  
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Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa norma yang 

digunakan mengacu pada mean atau nilai rata-rata hipotetik (  dan nilai 

standar deviasi hipotetik ( . Berikut ini adalah kategorisasi subjek 

berdasarkan pada skor masing-masing skala penelitian.  

Tabel 15. Kategorisasi Subjek Berdasarkan  Skala Consumer 

Perceived Value. 

Variabel 
Daerah 

Keputusan 
Kategori 

Jumlah 

Subjek 
Presentase 

Consumer 

Perceived 

Value 

X < 43,34 Rendah 2 1.48% 

43,34  X <  

69,66 

Sedang 80 59.2% 

69,66  Tinggi 53 39.2% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa 53 subjek penelitian atau sebesar 

39.2% berada pada kategori Consumer Perceived Value yang tinggi, 80 

subjek penelitian atau sebesar 59.2% berada pada kategori Consumer 

Perceived Value yang sedang, dan 2 subjek penelitian atau sebesar 1.48% 

berada pada kategori Consumer Perceived Value yang rendah. 

               Tabel 16. Kategorisasi Subjek Berdasarkan Skala Intensi 

berkunjung kembali. 

Variabel 
Daerah 

Keputusan 
Kategori 

Jumlah 

Subjek 
Presentase 

Intensi 

berkunjung 

kembali 

X < 28 Rendah 1 0.74% 

28  X <  

44 

Sedang 102 75.5% 

44  Tinggi 32 23.7% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa 32 subjek penelitian atau sebesar 

23.7% berada pada kategori Consumer Perceived Value yang tinggi, 102 



56 
 

subjek penelitian atau sebesar 75.5% berada pada kategori Consumer 

Perceived Value yang sedang, dan 1 subjek penelitian atau sebesar 0.74% 

berada pada kategori Consumer Perceived Value yang rendah. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek penelitian memiliki sikap 

Intensi berkunjung kembali yang sedang yaitu 102 orang. 

3.  Uji Asumsi  

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi. Berikut ini adalah hasil 

dari uji asumsi yang peneliti lakukan sebagai syarat penggunaan analisis 

regresi linier sederhana. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data pada 

penelitian telah tersebar secara normal atau tidak. Uji normalitas juga 

merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Data dikatakan normal jika 

sebaran jawabannya merata, artinya subjek menjawab dengan beragam 

jawaban dan tidak hanya berfokus pada satu jawaban. Uji normalitas pada 

penelitian ini menggunakan Kolmogorov - Smirnov dengan bantuan 

program IBM SPSS Statistic 20 for Windows. Data dapat dikatakan 

terdistribusi secara normal jika taraf signifikansinya lebih dari 0,05 

(Priyatno, 2012). Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai 

signifikansi skala consumer perceived value sebesar 0.186 hal ini 

menunjukan bahwa nilai ini lebih besar dari 0.05 dan nilai signifikansi 

skala Intensi berkunjung kembali 0.341 dimana nilai ini juga lebih besar 
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dari 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahawa skala consumer perceived 

value dan intensi berkunjung kembali berdistribusi normal, atau dengan 

kata lain asumsi normalitas telah terpenuhi.  

b. Uji Linieritas  

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel dalam 

penelitian mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Hubungan yang 

linier menggambarkan bahwa perubahan pada variabel bebas akan 

cenderung diikuti oleh perubahan pada variabel terikat dengan membentuk 

garis linier. Dasar pengambilan keputusan pada uji linieritas adalah apabila 

taraf signifikansi pada Deviation from linearity lebih dari 0.05 maka 

hubungan antar variabel dikatakan linier (Sarjono & Julianita, 2011). Uji 

linieritas pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program IBM 

SPSS Statistic 20 for Windows. Hasil diketahui bahwa signifikansi pada 

Deviation from linearity adalah 0.181 maka dapat diartikan bahwa nilai 

tersebut lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara variabel consumer perceived value dan intensi 

berkunjung kembali  adalah linier. 

 

Gambar 3. Grafik Uji Linieritas 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat scatterplot serta 

melalui uji Glejser. Metode scatterplot dilakukan dengan cara melihat 

pola titik-titik pada scatterplot regresi. Jika titik-titik menyebar dengan 

pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y, maka 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut ini adalah grafik 

scatterplot pada hasil uji heteroskedastisitas. 

 
Gambar 4. Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas 

 

Gambar grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, baik diatas angka 0 

maupun di bawah angka 0 dari sumbu vertical Y. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 
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4. Uji Hipotesis  

Setelah uji asumsi terpenuhi, maka yang peneliti lakukan selanjutnya 

adalah melakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur 

yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan dalam 

menerima atau menolak hipotesis yang sudah ditentukan (Hasan, 2006). 

Uji hipotesis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

regresi linier sederhana, karena peneliti ingin mengetahui adakah peran 

consumer perceived value terhadap intensi berkunjung kembali di Jawa 

Timur Park 1. Perhitungan uji hipotesis ini dibantu dengan program IBM 

SPSS Statistic 20 for Windows. Salah satu cara untuk mengetahui hasil 

hipotesis, dapat dilakukan uji t.  

Uji t berguna untuk mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2013). 

Dengan menggunakan uji t diketahui nilai thitung adalah sebesar 11.139 jika 

dibandingkan dengan ttabel, maka nilai tersebut lebih besar (11.139 < 

1.65630). Selain itu suatu hasil penelitian  dapat dikatakan ada peran yang 

signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05. Pada 

penelitian ini diketahui bahwa nilai signifikansinya 0.000 (0.000<0.05) 

maka dapat diartikan bahwa ada peran yang signifikan antara consumer 

perceived value terhadap intensi berkunjung kembali di Jawa Timur Park 

1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Kemudian, dari 

uji regresi yang dilakukan maka diperoleh persamaan regresi berikut: 

Y = 6.683 + 0.490X 
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Persamaan regresi diatas menyatakan bahwa, jika tidak ada kenaikan 

nilai dari variabel (X), nilai variabel (Y) adalah 6.683. sedangkan, 

koefisien regresi sebesar 0.490 menyatakan bahwa setiap penambahan satu 

nilai pada variabel (X) akan memberikan kenaikan skor sebesar 0.490 pada 

variabel (Y).  Selanjutnya, R Square sebesar 0.483. hal ini menunjukan 

bahwa besarnya pengaruh variabel consumer perceived value (X) terhadap 

variabel intensi berkunjung kembali (Y) adalah sebesar 48.3% sedangkan 

sisanya sebesar 51.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam model ini. 

5. Uji Hasil Analisis Tambahan 

Hasil uji analisis tambahan dilakukan sebagai data tambahan dalam 

penelitian ini. Peneliti mencari tahu dimensi nilai manakah yang berperan 

paling dominan terhadap perilaku intensi berkunjung kembali di Jawa 

Timur Park 1, menurut Sheth, dkk (1991) berpendapat bahwa dimensi nilai 

bersifat independen tetapi dimensi nilai saling berhubungan, melengkapi 

dan berkontribusi terhadap sebuah pilihan. Perhitungan tiap dimensi dari 

variabel bebas dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 17. Hasil Analisis Regresi Tiap Dimensi 

Prediktor Koefisien  Standart 

koefisien  

Thitung Ttabel Sig Keterangan 

Konstanta 4.804      

Functional 

value 

.118 0.241 3.044 1.65630 0.030 Signifikan  

Social value .376 0.177 2.457 1.65630 0.015 Signifikan  

Emotional 

value 

1.048 0.432 5.476 1.65630 0.000 Signifikan  
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Berdasarkan hasil analisis regresi tiap dimensi diatas, terbentuk persamaan 

regresi linear berganda yaitu sebagai berikut: 

 

Hasil persamaan regresi tersebut, dapat disimpulkan jika nilai X = 0 

maka  nilai Y = 4.804, jika setiap penambahan satu nilai X1 maka nilai Y 

akan bertambah sebesar 0.188,  jika setiap penambahan satu nilai X2 maka 

nilai Y akan bertambah sebesar 0.376, dan setiap penambahan satu nilai X3 

maka nilai Y akan bertambah sebesar 1.048. Ketiga dimensi yaitu 

functional value, social value dan emotional value berperan signifikan 

terhadap intensi berkunjung kembali. Berdasarkan data tambahan, peneliti 

berusaha menyertakan hasil perhitungan tiap dimensi secara parsial 

dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pada penelitian ini, 

peneliti ingin memperdalam perhitungan tiap dimensi dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat, hanya untuk mengetahui dimensi manakah yang 

paling berperan dominan terhadap perilaku intensi berkunjung kembali. 

Hal ini ditunjukan dari perolehan nilai signifikansi tiap dimensi yaitu 

dimensi functional value. Perhitungan functional value secara parsial 

diperoleh dari hasil analisis regresi sebesar thitung 3.044, jika dibandingkan 

dengan nilai ttabel sebesar 1.65630 maka nilai tersebut tampak lebih besar. 

Selain itu berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS seperti yang 

telah disebutkan diatas diketahui nilai signifikansi 0.030 yang lebih kecil 

Y = 4.804 + 0.188 X1+ 0. 376 X2 + 1.048X3 
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dari 0.05. Artinya functional value berperan secara signifikan terhadap 

intensi berkunjung kembali di Jawa Timur Park 1. Selanjutnya, dimensi 

social value, perhitungan social value secara parsial diperoleh dari hasil 

analisis regresi sebesar thitung 2.457, jika dibandingkan dengan nilai ttabel 

1.65630 maka nilai thitung  lebih besar. Artinya social value berperan signifikan 

terhadap intensi berkunjung kembali. Selain itu, berdasarkan hasil olah data 

menggunakan SPSS diketahui nilai signifikansi social value sebesar 0.015 

yang lebih kecil dari 0.05, artinya social value berperan signifikan 

terhadap intensi berkunjung kembali di Jawa Timur Park 1.   

Dimensi emotional value berdasarkan hasil olah data menggunakan 

SPSS memiliki nilai signifikansi 0.000. Perhitungan emotional value 

secara parsial diperoleh dari hasil analisis regresi sebesar thitung 5.476, jika 

dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1.65630 maka nilai tersebut juga tampak 

lebih besar. Artinya, emotional value  memiliki  peran yang paling dominan 

terhadap intensi berkunjung kembali di Jawa Timur Park 1. 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji t, diketahui bahwa 

nilai thitung sebesar 11.139 lebih besar dibandingkan dengan ttabel yang 

hanya 1.65630. Selain itu dari nilai signifikansi diperoleh nilai sebesar 

0.000 yang lebih kecil dari pada 0.05, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa consumer perceived value berperan signifikan terhadap intensi 

berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1. Peran consumer perceived 

value terhadap intensi berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1 bisa 
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dikatakan signifikan. Melihat besarnya peran variabel X terhadap variabel 

Y, dapat dilihat melalui nilai R square yaitu 0.483 atau 48.3%. Dimana hasil 

tersebut menunjukan bahwa consumer perceived value berperan sebesar 

48.3% terhadap intensi berkunjung kembali di Jawa Timur Park 1, 

sementara sisanya 51.7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Zins 

(2001), Kuo dkk (2009) dan Lewis (2006) yang menyatakan bahwa nilai 

(perceived value) adalah variabel yang berguna untuk menjelaskan minat 

pengunjung untuk kembali ke tempat tujuan wisata. 

Consumer perceived value dalam bidang pemasaran telah dianggap 

sebagai salah satu prediktor penting untuk mengukur perilaku paska 

pembelian atau pengunjungan kembali. Kuo dkk (2009) menyatakan 

bahwa nilai positif yang dirasakan oleh pengunjung akan memberikan 

pengaruh yang besar terhadap keputusan mereka dalam mengunjungi 

kembali tempat wisata serta menyebarkan informasi terhadap orang lain 

disekitarnya. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi consumer 

perceived value, maka semakin besar minat pengunjung untuk kembali 

(intensi berkunjung kembali) ke Jawa Timur Park 1. 

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keinginannya terhadap suatu 

produk atau jasa, konsumen selalu menginginkan nilai yang maksimal 

dengan dibatasi biaya, pengetahuan, mobilitas dan penghasilan yang 

terbatas atas produk atau jasa tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan 
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bahwa konsumen dapat menerima manfaat yang lebih besar dari 

pengorbanan yang telah dikeluarkan.  

 Jika dikaji secara psikologis, proses consumer perceived value yang 

berada dalam kategori sedang terjadi karena perubahan pola hidup 

masyarakat modern terhadap kebutuhan rekreasi yang semakin tinggi. 

Ketika Jawa Timur Park 1 muncul, konsumen memutuskan untuk 

berkunjung ke Jawa Timur Park 1. Konsumen menginginkan Jawa Timur 

Park 1 mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka terhadap apa 

yang telah dikorbankan selama berkunjung. Zeithaml (1998), 

mengungkapkan consumer perceived value sebagai keseluruhan penilaian 

konsumen terhadap kegunaan suatu produk berdasarkan persepsi tentang 

apa yang diterima sebagai keuntungan dan apa yang diberikan sebagai 

pengorbanan. Keuntungan yang diperoleh ini contohnya seperti keinginan 

untuk merasa senang saat berkunjung dan kebutuhan akan rekreasi 

terpenuhi sedangkan pengorbanan termasuk dalam moneter (harga) dan 

non-moneter (waktu, usaha). Proses afektif dalam hal ini yaitu emosi 

konsumen berperan secara aktif, dimana saat konsumen berkunjung ke 

Jawa Timur Park 1 dan Jawa Timur Park 1 memberikan harga yang murah 

serta pelayanan yang maksimal dapat menjadikan pengalaman yang 

menyenangkan atau sebaliknya, yang dimana hal ini dapat mempengaruhi 

perilaku konsumen di masa yang akan datang. Sesuai dengan pendapat 

Meyer & Schwager (2007), pengalaman pelanggan adalah tanggapan 

secara internal dan subjektif sebagai akibat dari interaksi secara langsung 
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maupun tidak langsung dengan instansi yang bersangkutan. Hal ini 

disebabkan karena saat membeli produk atau jasa, mereka lebih banyak 

merasakan manfaat yang diperoleh dari produk atau jasa yang 

bersangkutan. Konsumen yang merasakan adanya perbandingan antara 

pengorbanan, yang dalam hal ini adalah berapa banyak waktu dan biaya 

yang dihabiskan untuk berkunjung ke Jawa Timur Park 1 dengan manfaat 

yang diterima, misalnya kesenangan dan kepuasan serta pengetahuan baru 

atau pengalaman baru kemungkinan besar akan kembali menggunakan 

jasa atau layanan tersebut. Ketika konsumen mengelola secara emosional 

pelayanan yang diterima saat berkunjung ke Jawa Timur Park 1 peran 

kognitif bekerja, dimana konsumen berusaha meyakinkan diri bahwa 

pengalaman positif yang telah ia lalui selama berkunjung ke Jawa Timur 

Park 1.  

Konsumen yang merasakan berbagai manfaat yang positif saat 

berkunjung ke Jawa Timur Park 1, dimasa mendatang akan kembali 

dengan harapan akan memperoleh pengalaman yang sama seperti 

pengalaman yang telah dirasakan sebelumnya.  Seperti yang diungkapkan 

oleh Purnawarman (Marissa, 2009) tentang hasil study national 

productivity board di Singapura yang menunjukkan bahwa 77%  

responden menyatakan tidak akan kembali jika mendapatkan pelayanan 

yang buruk di restoran, pusat pembelanjaan atau “service counter” 

kemudian 55% responden menyatakan akan memberitahukan kepada 

teman mereka agar tidak berbelanja atau pergi ke tempat tersebut. 
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Keyakinan konsumen ini pada akhirnya menentukan sikap konsumen 

untuk berkunjung ke Jawa Timur Park 1 atau proses konatif, konsumen 

yang mengalami proses menyenangkanakan membentuk sikap positif 

terhadap Jawa Timur Park 1 dan akan melanjutkannya dalam bentuk 

perilaku intensi berkunjung kembali, sedangkan konsumen yang sejak 

awal merasa bahwa saat berkunjung merasakan hal yang negatif terhadap 

Jawa Timur Park 1 tentu saja berdampak pada perilaku konsumen untuk 

tidak berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1.  

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis tambahan tiap dimensi dengan 

perhitungan parsial disimpulkan bahwa emotional value merupakan 

dimensi yang paling dominan berperan yaitu memiliki nilai signifikansi 

(0.000) dan perhitungan emotional value secara parsial diperoleh dari hasil 

analisis regresi sebesar thitung 5.476, jika dibandingkan dengan nilai ttabel 

sebesar 1.65630 maka nilai tersebut juga tampak lebih besar. Artinya 

emotional value berperan signifikan terhadap intensi berkunjung kembali 

di Jawa Timur Park 1. Konsumen merasa senang karena kebutuhan, 

keinginan dan harapan yang dilalui sudah terpenuhi saat berkunjung ke 

Jawa Timur Park 1. Menurut Donovan & Rossiter (1982) kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari konsumen yang dimaksud adalah seperti 

keinginan untuk kembali ke Jawa Timur Park 1, merasa enjoy dan senang 

ketika berada di Jawa Timur Park 1 dan suka untuk berbicara dengan para 

pegawai Jawa Timur Park 1 karena pelayanan yang memuaskan dan 

konsumen juga mendapatkan manfaat dari apa yang telah dikorbankan. 
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Kertajaya (Ayu, 2005) mengungkapkan bahwa feeling atau perasaan 

merupakan akar yang dalam banyak hal mempengaruhi perilaku.  

Berdasarkan hal tersebut emosi mempengaruhi dan membentuk 

pemikiran konsumen, Sehingga konsumen membentuk penilaian dalam 

diri tentang Jawa Timur Park 1 yang positif dan akan mempengaruhi 

perilaku konsumen untuk melakukan kunjungan kembali. Kemudian dari 

dimensi functional value, perhitungan functional value secara parsial 

diperoleh  dari hasil analisis regresi sebesar thitung 3.044, jika dibandingkan 

dengan nilai ttabel  sebesar 1.65630 maka nilai tersebut tampak lebih besar. 

Selain itu berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS seperti yang 

telah disebutkan diatas diketahui nilai signifikansi 0.030 yang lebih kecil 

dari 0.05. Artinya functional value berperan secara signifikan terhadap 

intensi berkunjung kembali di Jawa Timur Park 1. Hasil tersebut berarti 

konsumen merasa dengan harga tiket Jawa Timur Park 1 yang terjangkau, 

mereka bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas yang dalam hal ini 

berupa kemudahan mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau informasi 

baru, terjaminnya keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam 

menggunakan wahana dan juga fasilitas lengkap yang disediakan oleh 

Jawa Timur Park 1.  

Hal tersebut membuat konsumen berfikir secara rasional dengan harga 

yang terjangkau konsumen merasa puas dan membentuk pikiran positif 

yang menyebabkan perilaku intensi berkunjung kembali. Social value 

memiliki nilai signifikansi (0.015),  secara parsial diperoleh  dari hasil 
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analisis regresi sebesar thitung 2.457, jika dibandingkan dengan nilai ttabel  

sebesar 1.65630 yang berarti ketika berkunjung ke Jawa Timur Park 1, 

konsumen menemukan sarana yang mampu memfasilitasi pemenuhan 

kebutuhan berinteraksi dengan per group atau kelompok. Setiap manusia 

dalam tahapan perkembangannya memiliki tugas untuk bersosialisasi 

dengan tujuan dan harapan yang sama. Seseorang membutuhkan sarana 

untuk berinteraksi atau bersosialisasi terutama dalam subjek penelitian ini 

yang merupakan remaja awal hingga dewasa awal. Nurhayati (2008) 

mengungkapkan bahwa remaja membutuhkan suatu tempat yang mampu 

memenuhi kebutuhan mereka untuk mengaktualisasikan keberadaan 

mereka di mata masyarakat luas. Pendapat ini didukung oleh Rosandi 

(Wagner, 2009) bahwa remaja memenuhi kebutuhan perkembangannya 

untuk diterima dan menjadi sama dengan orang lain untuk mengangkat 

prestise dirinya. Oleh karena itu, konsumen remaja akan cenderung untuk 

melakukan hal yang sama dengan teman-teman sebayanya, mengingat 

mereka akan diakui keberadaannya ketika mampu membahas hal yang 

sama dengan teman sebayanya. Konsumen remaja berharap, pengakuan 

yang diterima di lingkungan sosialnya inilah yang akan berdampak pada 

peningkatan status sosial mereka. Berkunjung ke Jawa Timur Park 1 

konsumen tentu merasa kebutuhan manusia untuk berinteraksi sosial 

dalam mencari informasi, mendapatkan informasi dan bertukar informasi 

akan lebih mudah didapat serta merasakan kesenangan dengan teman-

teman sebaya dan keinginan memiliki waktu yang berkualitas dengan 
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keluarga yang menjadi motivasi dasar dilakukannya kunjungan kembali ke 

Jawa Timur Park 1. 

Consumer perceived value bukanlah satu-satunya faktor yang mampu 

mempengaruhi seorang konsumen untuk melakukan intensi berkunjung 

kembali. Menurut hasil penelitian Martı´nez, Garau-Vadell, Martı´nez-

Ruiz (2010), pengalaman, global image dan kepuasan merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan intensi berkunjung 

kembali. Sedangkan menurut Hang dan Hsu (2006) menyatakan bahwa 

motivasi (motivation) dipandang sebagai kekuatan pendorong seorang 

pengunjung untuk bertindak atau berperilaku tertentu, yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi sikap mereka untuk berkunjung atau mengunjungi 

kembali suatu objek wisata. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Adanya keterbatasan jumlah literatur teori sehingga penulis  

mengalami keterbatasan dalam penyusunan skala intensi berkunjung 

kembali, maka dari itu sebaiknya ada teori pembanding yang 

digunakan untuk menyusun skala intensi berkunjung kembali yang 

pada penelitian ini mengacu kepada teori intention yang dikemukakan 

Ajzen (2005). 

2. Peneliti menurunkan nilai daya diskriminasi item menjadi 0.2, agar 

semua item  yang membangun konstruk consumer perceived value dan 

intensi berkunjung kembali terwakili pada masing-masing dimensi. 

Maka untuk itu sebaiknya penelitian selanjutnya lebih memperhatikan 
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setiap item skala, agar nilai daya diskriminasi item pada penelitian 

seanjutnya menjadi lebih tinggi. 

3. Penelitian ini tidak membatasi umur dalam penggunaan subjek 

penelitian, maka sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan 

batasan umur. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan subjek 

penelitian minimal usia remaja, menurut Stanley hall (dalam Santrock, 

2003) usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun. Apabila subjek 

penelitian yang digunakan melibatkan anak-anak maka intensi 

berkunjung kembali bisa terjadi berdasarkan ajakan orang tua karena 

anak-anak belum bisa mengambil keputusan sendiri untuk melakukan 

kunjungan kembali. Maka dari itu membatasi usia untuk dijadikan 

subjek penelitian dirasa akan lebih tepat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh dari penelitian ini, 

dapat diambil kesimpulan mengenai hasil penelitian bahwa:  

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat peran consumer 

perceived value terhadap intensi berkunjung kembali ke Jawa Timur 

Park 1. Artinya hipotesis alternatif  diterima yaitu, consumer perceived 

value berperan terhadap intensi berkunjung kembali ke Jawa Timur 

Park 1. 

2. Variabel  consumer perceived value  memiliki sumbangan efektif 

terciptanya intensi berkunjung kembali yaitu sebesar 48.3% dan 

sisanya 51.7% berhubungan dengan faktor lain yang tidak terdapat 

pada penelitian ini. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Saran Teoritis  

a. Bagi peneliti selanjutnya agar membuat alat ukur yang lebih bagus 

supaya tidak perlu menurunkan standar daya diskriminasi aitem 

untuk variabel consumer perceived value dan intensi berkunjung 

kembali, karena pada penelitian ini skala penelitian terdapat 
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beberapa indikator kedua variabel yang  gugur, sehingga harus 

menurunkan standar daya diskriminasi aitem. 

b. Penelitian selanjutnya apabila menggunakan variabel intensi 

berkunjung kembali diharap memperkaya dan mencari literatur.  

c. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel lain seperti 

pengalaman, global image dan motivasi untuk dikaitkan dengan 

intensi berkunjung kembali. 

2. Saran Praktis 

a. Sebaiknya konsumen yang ingin berkunjung ke tempat wisata 

harus mempertimbangkan lagi secara matang kualitas tempat 

wisata tersebut sebelum melakukan kunjungan kembali. 

b. Jawa Timur Park 1 sebaiknya lebih meningkatkan consumer 

perceived value pada dimensi emotional value yang paling 

berperan dominan terhadap intensi berkunjung kembali ke Jawa 

Timur Park 1, sehingga akan lebih banyak pengunjung untuk 

datang kembali ke Jawa Timur Park 1. 
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Reliability 

Scale: Consumer Perceived  Value (1) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.809 .816 28 

 

  Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

x1 92.8710 106.383 .037 .815 

x2 92.3871 101.378 .368 .802 

x3 92.2581 95.865 .647 .790 

x4 92.6452 97.170 .508 .795 

x5 92.6452 107.037 -.012 .819 

x6 92.0968 108.024 -.052 .819 

x7 92.3871 98.112 .521 .795 

x8 92.4194 102.252 .227 .807 

x9 92.2258 99.381 .398 .800 



x10 92.0968 102.157 .319 .803 

x11 92.2581 103.198 .247 .806 

x12 91.7742 98.514 .593 .794 

x13 92.2581 101.865 .411 .801 

x14 92.4839 98.391 .414 .799 

x15 92.6129 110.245 -.161 .823 

x16 92.7419 106.331 .063 .812 

x17 91.9677 99.232 .474 .797 

x18 92.5161 97.391 .408 .799 

x19 92.3226 93.892 .590 .789 

x20 92.5161 97.191 .500 .795 

x21 92.0000 100.933 .412 .800 

x22 91.8710 102.383 .282 .805 

x23 92.0968 99.024 .443 .798 

x24 92.0968 97.624 .524 .795 

x25 92.2903 101.746 .259 .806 

x26 92.2581 98.931 .404 .799 

x27 92.0000 102.667 .381 .802 

x28 92.9355 102.662 .188 .810 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

95.7419 107.931 10.38899 28 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reliability 

 

Scale: Revisit Intention (1) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 83.8 

Excluded
a
 6 16.2 

Total 37 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.724 .731 20 

 

 Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

y1 60.7097 72.213 -.042 .743 

y2 61.5484 61.856 .534 .691 

y3 61.2581 69.465 .123 .727 

y4 60.8387 64.006 .505 .697 

y5 60.6774 66.026 .418 .705 

y6 61.0645 62.929 .508 .694 



y7 60.5806 65.385 .483 .701 

y8 60.8387 65.606 .348 .709 

y9 61.0645 65.062 .325 .710 

y10 61.4839 66.191 .314 .712 

y11 61.0645 60.462 .644 .681 

y12 61.4516 61.789 .522 .691 

y13 61.1613 61.473 .642 .684 

y14 61.4194 69.518 .132 .726 

y15 61.9355 67.862 .186 .723 

y16 61.1290 76.316 -.249 .759 

y17 61.1290 65.783 .302 .713 

y18 60.8065 73.361 -.097 .743 

y19 61.1290 68.649 .187 .722 

y20 61.4516 67.389 .207 .721 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

64.3548 72.703 8.52662 20 
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Reliability 

 

Scale: Consumer Perceived Value 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.864 .866 19 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x2 63.5806 78.385 .418 .555 .859 

x3 63.4516 73.656 .686 .859 .848 

x4 63.8387 74.673 .550 .706 .853 

x7 63.5806 76.452 .502 .779 .856 

x9 63.4194 76.452 .449 .834 .858 

x10 63.2903 79.280 .353 .727 .861 



x12 62.9677 76.432 .603 .716 .853 

x13 63.4516 79.589 .404 .745 .859 

x14 63.6774 75.959 .440 .737 .858 

x17 63.1613 77.740 .435 .705 .858 

x18 63.7097 75.946 .384 .674 .862 

x19 63.5161 72.325 .597 .828 .851 

x20 63.7097 75.546 .488 .813 .856 

x21 63.1935 78.361 .436 .827 .858 

x22 63.0645 79.462 .315 .770 .863 

x23 63.2903 76.280 .489 .853 .856 

x24 63.2903 76.080 .502 .782 .856 

x26 63.4516 77.056 .394 .697 .860 

x27 63.1935 79.561 .442 .726 .859 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

66.9355 84.929 9.21569 19 
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Reliability 

Scale: REVISIT INTENTION 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 31 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 31 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.853 .852 12 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y2 36.5484 50.123 .630 .712 .834 

y4 35.8387 51.340 .675 .820 .833 

y5 35.6774 57.159 .277 .844 .857 

y6 36.0645 49.196 .748 .851 .826 

y7 35.5806 56.452 .347 .840 .853 

y8 35.8387 56.940 .219 .514 .863 



y9 36.0645 51.862 .484 .716 .846 

y10 36.4839 54.125 .407 .639 .850 

y11 36.0645 48.596 .766 .778 .824 

y12 36.4516 50.456 .590 .727 .837 

y13 36.1613 49.073 .807 .747 .823 

y17 36.1290 53.783 .385 .560 .853 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

39.3548 61.570 7.84665 12 
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Uji Normalitas : 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ConsumerPerce

ivedValue 

RevisitIntention 

N 135 135 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 66.68 39.38 

Std. Deviation 7.919 5.589 

Most Extreme Differences 

Absolute .094 .081 

Positive .064 .051 

Negative -.094 -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.090 .939 

Asymp. Sig. (2-tailed) .186 .341 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

 

Uji Linieritas : 
 

ANOVA Table    

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

RevisitIntention * 

ConsumerPerceivedValue 

Between Groups 

(Combined)  2661.035   34 78.266 

  
 
 
        5.133 

 

 
      .000 

 

Linearity 2020.207  1 2020.207     132.499               .000     

Deviation 

from 

Linearity 

 640.828       33 19.419 

 
        1.274 

 
      .181 

Within Groups 1524.698 100 15.247         

Total 4185.733 134    

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

RevisitIntention * 

ConsumerPerceivedValue 
.695 .483 .797 .636 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uji heteroskedastisitas 
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UJI HIPOTESIS 
 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 
ConsumerPercei

vedValue
b
 

. Enter 

 

a. Dependent Variable: RevisitIntention 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .695
a
 .483 .479 4.035 

 

a. Predictors: (Constant), ConsumerPerceivedValue 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2020.207 1 2020.207 124.075 .000
b
 

Residual 2165.526 133 16.282   

Total 4185.733 134    

 

a. Dependent Variable: RevisitIntention 

b. Predictors: (Constant), ConsumerPerceivedValue 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 6.683 2.956  2.261 .025 

ConsumerPerceivedValue .490 .044 .695 11.139 .000 

 

a. Dependent Variable: RevisitIntention 
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Regression 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

emotionalvalue, 

socialvalue, 

functionalvalue
b
 

. Enter 

 

a. Dependent Variable: revisitintention 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .716
a
 .513 .502 3.944 

 

a. Predictors: (Constant), emotionalvalue, socialvalue, functionalvalue 

b. Dependent Variable: revisitintention 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2147.913 3 715.971 46.026 .000
b
 

Residual 2037.821 131 15.556   

Total 4185.733 134    

 

a. Dependent Variable: revisitintention 

b. Predictors: (Constant), emotionalvalue, socialvalue, functionalvalue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.804 3.007  1.597 .113 

functionalvalue .118 .039 .241 3.044 .003 

socialvalue .376 .153 .177 2.457 .015 

emotionalvalue 1.048 .191 .432 5.476 .000 

 

a. Dependent Variable: revisitintention 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 26.00 48.24 39.38 4.004 135 

Residual -10.419 7.925 .000 3.900 135 

Std. Predicted Value -3.342 2.214 .000 1.000 135 

Std. Residual -2.642 2.009 .000 .989 135 

 

a. Dependent Variable: revisitintention 
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Kuisioner Psikologi 
Dengan hormat,  

Perkenalkan nama saya Okta Dwi Putri, mahasiswi Psikologi Universitas Brawijaya angkatan 2012 yang 
sedang melakukan penelitian demi memenuhi tugas akhir. Bila anda pernah berkunjung ke Jawa Timur 
Park 1. 
Saya memohon kesediannya untuk mengisi kuisioner ini. Bagi 5 orang partisipan yang beruntung akan 
mendapatkan hadiah pulsa masing-masing sebesar Rp. 20.000 yang akan dikonfirmasi lewat email oleh 
peneliti. 

* Wajib 

Data diri 

Nama (Inisial) * 

  

  

  

  

  

Email * 

  

  

  

  

  

Jenis Kelamin * 
Tandai satu oval saja. 

 Laki-laki  

 Perempuan  

Usia * 

 

Berapa kali anda pernah berkunjung ke Jawa Timur Park 1?  
Tandai satu oval saja. 

 1 Kali  

 2 Kali  

 3 Kali  



 > 4 Kali  

Kuisioner 1 
Berikut ini terdapat beberapa butir pertanyaan. Baca dan pahami baik-baik setiap pertanyaan lalu 
pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi diri anda, tidak ada jawaban yang benar 
atau salah dalam pertanyaan ini. 

1. Saya merasa harga tiket Jawa Timur Park 1 mahal. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

2. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai Jawa Timur Park 1 kurang ramah pada 
pengunjung. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

3. Jawa Timur Park 1 memiliki harga tiket yang sesuai dengan layanan yang 
diberikan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  



 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

4. Berkunjung ke Jawa Timur Park 1 membuat saya lebih merasa diterima oleh 
lingkungan sosial saya. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

5. Setiap kali saya berkunjung ke Jawa Timur Park 1 semua wahana bisa digunakan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

6. Berkunjung ke Jawa Timur Park 1 tidak membuat saya lebih diterima oleh teman-
teman saya. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  



 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

7. Pelayanan yang diberikan kurang sesuai dengan harga tiket yang saya bayarkan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

8. Saya merasa khawatir dengan keamanan wahana di Jawa Timur Park 1 * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

9. Saya tidak merasa rugi mengunjungi Jawa Timur Park 1 dengan biaya yang sudah 
saya korbankan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  



 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

10. Tidak ada petunjuk penggunaan yang jelas di setiap wahana di Jawa Timur Park 
1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

11. Saya bisa mempelajari banyak hal di Jawa Timur Park 1 dengan harga tiket yang 
terjangkau. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

12. Saya dapat melepaskan emosi saya ketika menaiki wahana di Jawa Timur Park 1. 
* 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  



 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

13. Menurut saya wahana di Jawa Timur Park 1 memiliki kondisi fisik yang baik. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

14. Saya merasa takut ketika menaiki wahana di Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

15. Berlibur di Jawa Timur Park 1 tidak berpengaruh positif dalam lingkungan sosial 
saya. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  



 Sangat tidak setuju  

16. Beberapa fasilitas yang ada di Jawa Timur Park 1 tidak bisa digunakan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

17. Saya merasa sangat tertarik ketika berkunjung ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

18. Orang lain melihat saya lebih ceria setelah berlibur ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  



19. Saya merasa bosan ketika berkunjung ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

20. Orang lain melihat mood saya tetap saja meskipun saya telah berkunjung ke Jawa 
Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

21. Saya mudah menemukan wahana yang saya inginkan karena di Jawa Timur Park 
1 ada petunjuk arah yang jelas. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  



22. Saya merasa lebih dekat dengan teman-teman saya setelah berkunjung ke Jawa 
Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

23. Saya merasa senang dengan wahana yang disediakan oleh Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

24. Fasilitas yang diberikan Jawa Timur Park 1 tidak sebanding dengan harga tiket 
yang saya bayar. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  



25. Ketika akan menggunakan wahana di Jawa Timur Park 1 ada pegawai yang 
mengarahkan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

26. Saya merasa kesusahan menggunakan wahana di Jawa Timur Park 1 karna tidak 
ada pegawai yg menjaga disetiap wahana. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

27. Pegawai Jawa Timur Park 1 menunjukan pelayanan yang ramah pada 
pengunjung. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  



28. Berlibur ke Jawa Timur Park 1 dapat meningkatkan harga diri saya dimata teman 
saya. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak setuju  

 Sangat tidak setuju  

Kuisioner 2 
Berikut ini terdapat beberapa butir pertanyaan. Baca dan pahami baik-baik setiap pertanyaan lalu 
pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi diri anda, tidak ada jawaban yang benar 
atau salah dalam pertanyaan ini. 

1. Saya melakukan kunjungan kembali ke Jawa Timur Park 1 karena menemani 
keluarga yang datang dari luar kota. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

2. Saya tidak mendapatkan informasi baru setelah berkunjung kembali ke Jawa Timur 
Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  



 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

3. Saya belum tentu mendapatkan pelayanan yang baik ketika berkunjung kembali ke 
Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

4. Saya berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1 karena lokasinya yang strategis. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

5. Saya merasa akan mendapatkan kepuasan ketika berkunjung kembali ke Jawa 
Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  



 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

6. Setiap berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1 pengetahuan saya bertambah. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

7. Saya akan melakukan kunjungan kembali ke Jawa Timur Park 1 untuk memenuhi 
kebutuhan saya akan refreshing. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

8. Iklan Jawa Timur Park 1 membuat saya tertarik untuk berkunjung kembali. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  



 Sangat Tidak Setuju  

9. Lokasi jawa Timur Park 1 sulit untuk dijangkau oleh transportasi umum sehingga 
saya malas untuk berkunjung kembali. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

10. Lingkungan sosial tidak memberikan pengaruh saya dalam berkunjung kembali 
ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

11. Informasi dari teman tentang wahana baru Jawa Timur Park 1 membuat saya 
melakukan kunjungan kembali. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  



 Sangat Tidak Setuju  

12. Saya dengan sengaja menyisakan uang saya untuk tujuan wisata wahana seperti 
di Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

13. Saya mendapatkan apa yang saya ingingkan setiap berkunjung kembali ke Jawa 
Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

14. Saya tidak berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1 karena keluarga saya lebih 
memilih wisata lainnya. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  



 Sangat Tidak Setuju  

15. Saya tidak memilki anggaran khusus untuk ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

16. Kemacetan kota batu membuat saya berpikir kembali untuk berkunjung kembali 
ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

17. Setiap berkunjung kembali ke jawa timur park 1 saya tidak mendapatkan apa yang 
saya inginkan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  



 Sangat Tidak Setuju  

18. Saya akan meluangkan waktu di hari sibuk untuk berkunjung kembali ke Jawa 
Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

19. Informasi kekecewaan teman ketika mengunjungi Jawa Timur Park 1 membuat 
saya tidak ingin berkunjung kembali. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

20. Saya merasa berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1 bukan merupakan 
kebutuhan penting bagi saya. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  



 Sangat Tidak Setuju  

Bagian Tanpa Judul 

Apakah kalimat dalam kuisioner ini mudah dipahami? * 
Tandai satu oval saja. 

 Ya  

 Tidak  

Terimakasih 
apabila ada yang ingin anda tanyakan terkait dengan kuisioner ini, anda dapat menghubungi 
saya melalui email: oktadwiputri.odp@gmail.com. 
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Kuisioner Psikologi 
Dengan hormat,  

Perkenalkan nama saya Okta Dwi Putri, mahasiswi Psikologi Universitas Brawijaya angkatan 2012 
yang sedang melakukan penelitian demi memenuhi tugas akhir. Bila anda pernah berkunjung ke 
Jawa Timur Park 1. 
Saya memohon kesediannya untuk mengisi kuisioner ini. Bagi 5 orang partisipan yang beruntung 
akan mendapatkan hadiah pulsa masing-masing sebesar Rp. 20.000 yang akan dikonfirmasi lewat 
email oleh peneliti. 

* Wajib 

Data Diri 

Nama * 

  

  

  

  

  

Email * 

  

  

  

  

  

Jenis Kelamin * 
Tandai satu oval saja. 

 Laki-laki  

 Perempuan  

Usia * 

 

Berapa kali anda pernah berkunjung ke Jawa Timur Park 1? * 
Tandai satu oval saja. 

 1 Kali  

 2 Kali  



 3 Kali  

 > 4 Kali  

Kuisioner 1 
Berikut ini terdapat beberapa butir pertanyaan. Baca dan pahami baik-baik setiap 
pertanyaan lalu pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi diri anda, tidak ada 
jawaban yang benar atau salah dalam pertanyaan ini. 

1. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai Jawa Timur Park 1 kurang ramah 
pada pengunjung. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

2. Jawa Timur Park 1 memiliki harga tiket yang sesuai dengan layanan yang 
diberikan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

3. Berkunjung ke Jawa Timur Park 1 membuat saya lebih merasa diterima oleh 
lingkungan sosial saya. * 
Tandai satu oval saja. 



 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

4. Pelayanan yang diberikan kurang sesuai dengan harga tiket yang saya 
bayarkan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

5. Saya tidak merasa rugi mengunjungi Jawa Timur Park 1 dengan biaya yang 
sudah saya korbankan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

6. Tidak ada petunjuk penggunaan yang jelas di setiap wahana di Jawa Timur 
Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 



 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

7. Saya dapat melepaskan emosi saya ketika menaiki wahana di Jawa Timur 
Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

8. Menurut saya wahana di Jawa Timur Park 1 memiliki kondisi fisik yang baik. 
* 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

9. Saya merasa takut ketika menaiki wahana di Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 



 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

10. Saya merasa sangat tertarik ketika berkunjung ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

11. Orang lain melihat saya lebih ceria setelah berlibur ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

12. Saya merasa bosan ketika berkunjung ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  



 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

13. Orang lain melihat mood saya tetap saja meskipun saya telah berkunjung 
ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

14. Saya mudah menemukan wahana yang saya inginkan karena di Jawa Timur 
Park 1 ada petunjuk arah yang jelas. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

15. Saya merasa lebih dekat dengan teman-teman saya setelah berkunjung ke 
Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  



 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

16. Saya merasa senang dengan wahana yang disediakan oleh Jawa Timur 
Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

17. Fasilitas yang diberikan Jawa Timur Park 1 tidak sebanding dengan harga 
tiket yang saya bayar. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

18. Saya merasa kesusahan menggunakan wahana di Jawa Timur Park 1 karna 
tidak ada pegawai yang menjaga disetiap wahana. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  



 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

19. Pegawai Jawa Timur Park 1 menunjukan pelayanan yang ramah pada 
pengunjung. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

Kuisioner 2 
Berikut ini terdapat beberapa butir pertanyaan. Baca dan pahami baik-baik setiap 
pertanyaan lalu pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi diri anda, tidak ada 
jawaban yang benar atau salah dalam pertanyaan ini. 

1. Saya tidak mendapatkan informasi baru setelah berkunjung kembali ke Jawa 
Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  



2. Saya berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1 karena lokasinya yang 
strategis. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

3. Saya merasa akan mendapatkan kepuasan ketika berkunjung kembali ke 
Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

4. Setiap berkunjung kembali ke Jawa Timur Park 1 pengetahuan saya 
bertambah. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  



5. Saya akan melakukan kunjungan kembali ke Jawa Timur Park 1 untuk 
memenuhi kebutuhan saya akan refreshing. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

6. Iklan Jawa Timur Park 1 membuat saya tertarik untuk berkunjung kembali. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

7. Lokasi jawa Timur Park 1 sulit untuk dijangkau oleh transportasi umum 
sehingga saya malas untuk berkunjung kembali. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  



8. Lingkungan sosial tidak memberikan pengaruh saya dalam berkunjung 
kembali ke Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

9. Informasi dari teman tentang wahana baru Jawa Timur Park 1 membuat saya 
melakukan kunjungan kembali. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

10. Saya dengan sengaja menyisakan uang saya untuk tujuan wisata wahana 
seperti di Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  



11. Saya mendapatkan apa yang saya ingingkan setiap berkunjung kembali ke 
Jawa Timur Park 1. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

12. Setiap berkunjung kembali ke jawa timur park 1 saya tidak mendapatkan 
apa yang saya inginkan. * 
Tandai satu oval saja. 

 Sangat Setuju  

 Setuju  

 Cukup Setuju  

 Tidak Setuju  

 Sangat Tidak Setuju  

Apakah sebelumnya anda pernah mengisi kuisioner yang sama seperti ini? * 
Tandai satu oval saja. 

 Ya  

 Tidak  

Terimakasih 
Apabila ada yang ingin anda tanyakan terkait dengan kuisioner ini, anda dapat 
menghubungi saya melalui email: oktadwiputri.odp@gmail.com. 

 


