
 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 

wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang memiliki keanekaragaman 

sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar.Keberagaman kekayaan 

sumberdaya alam ini merupakan modal dasar dalam pembangunan (Canti, 2012). 

Menurut Sandy (1996),pantai adalah bagian dari muka bumi dari muka air laut rata-

rata terendah sampai muka air laut rata-rata tertinggi.Bird (1984) mendefinisikan 

pantai sebagai shore,beach dan coast.Tidak semua pantai terdiri atas pasir,terdapat 

pula pantai dengan gelombang dan arus pantainya sangat kuat sehingga pasir yang 

hanyut lebih cepat daripada pasir yang terbawa ke pinggir pantai yang meninggalkan 

kerikil dan batuan hasil pengikisan oleh laut.Di beberapa tempat,pantai merupakan 

campuran kerikil dan pasir ketika gelombang tidak cukup kuat untuk menghanyutkan 

semua pasir yang ada di pantai. 

Menurut Adi (2013) wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya 

tarik wisata. Menurut Nurmansyah (2007) kepariwisataan alam merupakan suatu 

kegiatan yang bermodalkan kondisi dan kualitas alam. Kualitas alam yang bagus 

merupakan atraksi alam yang pada umumnya memiliki kerentanan tinggi terhadap 

perubahan, sehingga dalam pengelolaannya harus dilaksanakan dengan hati-

hati.Indonesia telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi 

penting. Sebagai sektor ekonomi penting, pariwisata mendapatkan perhatian serius 

dari pemerintah, dikeluarkannya Undang-undang Tahun 2009 No 10 tentang 

kepariwisataan adalah sebagai dasar pijakan penyelenggaraan kepariwisataan.
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Dalam Undang-undang tersebut disampaikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan 

kepariwisataan yaitu :  

1.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

2.  Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

3.  Menghapus kemiskinan 

4.  Mengatasi pengangguran 

5.  Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya 

6.  Memajukan kebudayaan 

7.  Mengangkat citra bangsa 

8.  Memupuk rasa cinta tanah air 

9.  Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan 

10. Mempererat persahabatan antar bangsa. 

Alasan sektor pariwisata dipacu untuk dijadikan komoditi andalan disamping 

migas sebagai komoditi pendukung kelangsungan pembangunan nasional antara lain 

adalah : a) pola perjalanan wisata yang terus-menerus meningkat dari tahun ketahun, 

b) pariwisata tidak begitu terpengaruh gejolak ekonomi dunia, disamping 

pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi dunia, c) meningkatkan 

kegiatan ekonomi daerah dan pengaruh ganda dari pengembangan pariwisata 

tampak lebih nyata, d) komoditi pariwisata tidak mengenal proteksi atau quota seperti 

komoditi lainnya, e) potensi pariwisata di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia 

tidak akan habis terjual , f) pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup manusia pada 

umumnya (Gamal Suwantoro ,1997). 

Pemerintah telah menetapkan dan mengelompokkan daerah tujuan wisata ke 

dalam wilayah tujuan wisata, dengan maksud menyebarkan kunjungan wisatawan 
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dan pengembangannya di Indonesia.Pantai Ngudel yang terletak di Kabupaten 

Malang Desa Sidurejo Kecamatan Gedangan di Jawa Timur  tersebut termasuk salah 

satu pantai yang diperhatikan oleh Pemerintah melalui perhutani untuk 

mengembangkan objek wisata pantai ngudel tersebut. 

 Pantai Ngudel adalah pantai yang masih baru dan asri yang berada di 

Kabupaten Malang di Desa Sidurejo di Kecamatan Gedangan Jawa Timur. Pantai 

Ngudel ini memiliki beberapa potensi objek wisata yang menarik yaitu pemandangan  

yang bagus,hamparan pantai yang indah sehingga memungkinkan berbagai aktifitas 

bisa dilakukan oleh wisata,susunan tanaman pohon yang indah,serta area camping 

ground. Akses menuju pantai ngudel ini tidak susah dikarenakan akses jalan dari JLS 

( Jalur lintas Selatan yang berada di wilayah pesisir Malang ) menuju ke Pantai Ngudel 

sejauh 2.5 kilometer dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu sudah selesai. Kini Pantai 

Ngudel ini pun sudah bisa dikunjungi wisatawan dengan menggunakan kendaraan 

roda empat  hingga di bibir pantai. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas rumusan masalah  pada 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh pengunjung 

untuk tertarik mengunjungi ke objek wisata pantai Ngudel. 

2. Menganalisis preferensi wisatawan terhadap sarana wisata yang ada 

dikawasan objek wisata pantai Ngudel. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh pengunjung 

untuk tertarik mengunjungi ke objek wisata pantai Ngudel. 

2.  Menganalisis preferensi wisatawan terhadap sarana wisata yang ada 

dikawasan objek wisata pantai Ngudel. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

1. Masyarakat sekitar Pantai Ngudel sebagai rujukan untuk dapat mengembangkan 

objek wisata  pantai Ngudel ini  agar yang senang berwisata dapat 

mempertimbangkan untuk mengunjungi pantai Ngudel tersebut. 

2. Pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pengembangan 

wisata pantai Ngudel. 

3. Akademisi atau peneliti sebagai informasi keilmuwan untuk menambah wawasan 

pengetahuan serta bahan informasi guna penelitian lebih lanjut bagi pihak 

mahasiswa ataupun dosen. 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pariwisata dan Obyek Wisata 

    2.1.1 Pariwisata 

   Menurut Mathieson dan Wall (1982) Pariwisata pantai merupakan suatu 

kegiatan perjalanan sementara seseorang ke tempat lain dari tempat tinggal dan 

tempat kerjanya serta melakukan berbagai kegiatan selama berada ditempat tujuan 

dan memperoleh kemudahan dalam penyediaan berbagai kebutuhan yang 

diperlukan. Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang 

mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk 

kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata (Yulianda, 2007). 

Sulaksmi (2007) menyatakan klasifikasi bentuk wisata yang dikembangkan 

berdasarkan pada bentuk utama atraksi atau daya tariknya yang kemudian ditekankan 

pada pemasarannya. Bentuk wisata tersebut antara lain :  

1) ekowisata (ecotourism),  

2)  wisata alam (nature tourism), 

3)  wisata petualangan (adventure tourism), 

4)   wisata berdasarkan waktu (gateway and stay) dan  

5)   wisata budaya (cultural tourism). 
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 Menurut Gunn (1994), bentuk –bentuk wisata dikembangkan dan direncanakan 

berdasarkan hal – hal berikut :  

1. Kepemilikan (ownship) atau pengelolaan areal wisata tersebut yang dapat   

    dikelompokkan ke dalam tiga sektor yaitu sektor pemerintahan, dan perusahaan   

    konvensional. 

2. Sumberdaya (resource), yaitu alam (natural) atau budaya (cultural).  

3. Perjalanan wisata/lama tinggal (touring/length of stay).  

4. Tempat kegiatan yaitu di dalam ruangan (indoor) atau di luar ruangan (outdoor). 

5. Wisatawan utama atau wisatawan penunjang (primary/secondary).  

6. Daya dukung (carrying capacity) tampak dengan tingkat penggunaan pengunjung 

    yaitu intensif, semi intensif dan ekstensif. 

Manfaat maksimal dari kegiatan pariwisata diindikasi oleh  adanya sejumlah 

kunjungan turis atau wisatawan baik dari luar maupun dalam negeri dari objek wisata 

yang dimaksud. Menurut Dahuri (2004), pariwisata pesisir adalah kegiatan rekreasi 

yang dilakukan di sekitar pantai seperti : berenang, berselancar, berjemur, berdayung, 

menyelam, snorkling, beachombing/reef walking, berjalan – jalan atau berlari 

sepanjang pantai, menikmati keindahan suasana pesisir dan bermeditasi. 

Hall (2001) menyatakan bahwa konsep pariwisata pesisir (coastal tourism) adalah hal 

- hal yang terkait dengan kegiatan wisata, hal - hal yang menyenangkan dan aktivitas 

rekreasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan perairannya. Sementara itu, Orams 

(1999) mendefinisikan pariwisata bahari (marine tourism) sebagai aktivitas rekreasi 
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yang meliputi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan fokus pada lingkungan 

pesisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pariwisata pesisir dan bahari (Hall, 2001) 

Pariwisata pantai merupakan bagian dari wisata pesisir yang memanfaatkan pantai 

sebagai objek dan daya tarik pariwisata yang dikemas dalam paket wisata. Pariwisata 

pantai meliputi semua kegiatan wisata yang berlangsung di daerah pantai seperti 

menikmati keindahan alam pantai, olahraga pantai, sun bathing, piknik, berkemah dan 

berenang di pantai. 

Berdasarkan konsep pemanfaatan, wisata dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok yaitu (Fandeli, 2000; META, 2002; dan Yulianda, 2007) :  

a. Wisata alam (nature tourism), merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada        

pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya.  

b. Wisata budaya (cultural tourism), merupakan wisata dengan kekayaan budaya 

sebagai obyek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan.  

c.   Ekowisata (Ecotourism, green tourism atau alternative tourism), merupakan wisata 

Aktivitas di pantai 

Pariwisata pesisir 

dan bahari 

Aktivitas di air 

- Melihat pemandangan 

- Wisata pantai 

 

- Menyelam 

- Berperahu 

- Snorkling 
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    berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan  

 sumberdaya alam/lingkungan dan industri kepariwisataan. 

 Damanik dan Weber (2006) menyusun tiga konsep dasar tentang wisata yaitu 

sebagai berikut :  

1. Perjalanan outdoor dan di kawasan alam yang tidak menimbulkan kerusakan 

lingkungan. 

2. Wisata mengutamakan penggunaan fasilitas yang diciptakan dan dikelola oleh  

masyarakat kawasan wisata. 

3. Perjalanan wisata menaruh perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya 

lokal. 

Dari definisi diatas dapat diidentifikasi beberapa prinsip ekowisata menurut Fandeli 

(2000), yaitu sebagai berikut : 

1. Mengurangi dampak negative berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan 

dan budaya lokal akibat kegiatan wisata. 

2. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di 

destinasi wisata baik pada diri wisatawan,masyarakat lokal maupun pelaku 

wisata lainnya. 

3. Menawarkan pengalaman-pengalaman–pengalaman positif bagi wisatawan 

maupun penduduk lokal. 

4. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi 

melalui kontribusi. 

5. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyrakat lokal 

dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai – nilai lokal. 
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6. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi social,lingkungan dan politik di daerah 

tujuan wisata. 

7. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja,dalam arti memberikan 

kebebasan kepada wisatawan dan masyrakat lokal untuk menikmati atraksi 

wisata sebagai wujud hak asasi,serta tunduk pada aturan main yang adil dan di 

sepakati bersama dalam transaksi – transaksi wisata. 

  2.1.2 Obyek Wisata 

 Menurut Gamal Suwantoro ( 1997 ) objek wisata merupakan potensi yang 

menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Dalam 

kedudukannya yang sangat menentukan tersebut maka daya Tarik wisata harus 

dirancang dan dibangun serta dikelola secara professional sehingga dapat menarik 

wisatawan untuk datang. 

Pada Umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada hal-hal  

sebagai berikut : 

a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman 

    dan bersih. 

b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 

c. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. 

d. Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani wisatawan yang hadir. 

e. Untuk obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

     khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang 

     terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau. 
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Adapun hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke tempat wisata 

adalah :  

a) Benda yang tersedia dan tedapat di alam semesta (natural amenities) 

    misal iklim, bentuk tanah dan pemandangan, hutan, flora dan fauna dan pusat 

    kesehatan. 

b) Hasil ciptaan manusia (man made supply), misal benda-benda yang 

bersejarah, monument bersejarah, dan sisa peradaban pada masa lampau,       

museum, acara tradisional, dan rumah-rumah ibadah,  

c) Tata cara hidup masyarakat,missal bagaimana kebiasaan hidupnya dan adat  

istiadatnya (Yoeti,1996). 

Gamal suwantoro (1997) menjelaskan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata 

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok ; 

a) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam. 

b) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya. 

c) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. 

2.2 Wisata Pantai  

Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang 

mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk 

kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan 

perpindahan/perjalanan orang secara temporer dari tempat biasanya mereka bekerja 

dan menetap ke tempat luar,guna mendapatkan kenikmatan dalam perjalanan atau di 

tempat tujuan.Kenikmatan yang diperoleh dari perjalanan ini merupakan suatu jasa 

yang diberikan alam kepada manusia,sehingga manusia perlu untuk 

mempertahankan eksistensi alam (Yulianda, 2007). 
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Menurut Nugraha (2008), bahwa suatu obyek wisata harus mempunyai 5 unsur 

penting, yaitu  

1. daya tarik,  

2. prasarana wisata,  

3. sarana wisata, 

4.  masyarakat, lingkungan, dan budaya.  

5.  aksebilitas 

1. Daya tarik  

Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan 

mengunjungi suatu tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan utamanya, 

atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanaan primer karena 

keinginannya untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik tujuan 

tersebut.Sedangkan daya tarik dapat diklasifikan kedalam daya tarik lokasi yang 

merupakan daya tarik permanen. Daya tarik suatu obyek wisata agar dikunjungi 

wisatawan antara lain :  

a. Keindahan alam, seperti laut, pantai, danau, dan sebagainya.  

b. Iklim atau cuaca misalnya daerah beriklim tropis,  

c. Kebudayaan, sejarah, etnik/kesukuan,  

d. Kemudahan pencapaian obyek wisata.  
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2. Fasilitas wisata  

Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan 

oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan.Kebutuhan wisatawan tidak hanya 

menikmati keindahan alam atau keunikan objek wisata melainkan memerlukan sarana 

dan prasarana wisata yang terdiri dari : 

a. Prasarana akomodasi  

Prasarana akomodasi ini merupakan fasilitas utama yang sangat penting 

dalam kegiatan wisata.Proporsi terbesar dari pengeluaran wisatawan biasanya 

dipakai untuk kebutuhan menginap, makan dan minum.Daerah wisata yang 

menyediakan tempat istirahat yang nyaman dan mempunyai nilai estetika tinggi, menu 

yang cocok menarik dan asli derah tersebut merupakan salah satu yang menentukan 

sukses tidaknya pengelolaan suatu daerah wisata. 

b. Prasarana pendukung  

Prasarana pendukung harus terletak ditempat yang mudah dicapai oleh 

wisatawan.Pola gerakan wisatawan harus diamati atau diramalkan untuk menentukan 

lokasi yang optimal mengingat prasarana pendukung akan digunakan untuk melayani 

mereka.Jumlah dan jenis prasarana pendukung ditentukan berdasarkan kebutuhan 

wisatawan. 

Sarana Wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk 

melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. 

Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu 

harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Lebih dari itu, selera pasar pun dapat menentukan tuntutan berbagai sarana 
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yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan 

wisata antara lain biro perjalanan, alat transportasi, dan alat komunikasi, serta sarana 

pendukung lainnya.Tak semua obyek wisata memerlukan sarana yang sama atau 

lengkap.Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan 

wisatawan. 

3. Infrastruktur  

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana 

wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas 

permukaan tanah dan dibawah tanah, seperti: sistem pengairan, sumber listrik dan 

energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi, serta sistem keamanan 

atau pengawasan. Infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah 

tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus 

membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

Dalam penelitian ini Infrastruktur yang akan digunakan adalah infrastruktur di luar 

lokasi objek wisata dan infrastuktur yang ada di dalam lokasi wisata seperti sistem 

pengairan di objek wisata, sumber energi listrik serta sistem keamanan yang ada di 

lokasi objek wisata tersebut.Sedangkan infrastruktur diluar lokasi wisata yang akan 

dibagi menjadi jalur angkutan menuju lokasi wisata, sistem komunikasi untuk menuju 

lokasi wisata serta lampu penerangan jalan untuk menuju objek wisata tersebut. 

4. Masyarakat, Lingkungan, dan Budaya  

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai obyek dan daya tarik wisata 

akan mengundang kehadiran wistawan.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

kaitannya dengan masyarakat, lingkungan dan budaya adalah sebagai berikut : 
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a. Masyarakat  

Masyarakat di sekitar obyek wisatalah yang akan menyambut kehadiran 

wisatawan tersebut, sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para 

wisatawan. Layanan yang khusus dalam penyajiannya serta mempunyai kekhasan 

sendiri akan memberikan kesan yang mendalam. Untuk itu masyarakat di sekitar 

obyek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan 

oleh para wisatawan. 

b.Lingkungan  

Disamping masyarakat di sekitar obyek wisata, lingkungan alam di sekitar obyek 

wisata pun perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak rusak dan tercemar.Lalu-

lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan 

rusaknya ekosistem dari fauna dan flora di sekitar obyek wisata.Oleh sebab itu perlu 

adanya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai 

aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu obyek wisata. 

c. Budaya  

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu obyek wisata 

merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup 

suatu masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya ini pun kelestariannya tak boleh 

tercemar oleh budaya asing,tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat 

memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. 
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Selain daya tarik,prasarana wisata, sarana wisata,infrastruktur dan 

masyarakat,lingkungan dan budaya unsur unsur yang penting dalam suatu objek 

wisata meliputi : 

5. Aksebilitas 

Aksebilitas pariwisata adalah sarana dan prasarana transportasi yang 

mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatanya.Destinasi pariwisata 

maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan 

motivasi kunjungan wisata (Peraturan Pemerintah NO.50 Tahun 2011). 

Menurut Yoeti (1997) bahwa aksebilitas adalah kemudahan dalam mecapai daerah 

tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis,serta tersedianya 

sarana transportasi ke tempat tujuan tersebut. 

 Beberapa hal yang mempengaruhi aksebilitas suatu tempat adalah kondisi 

jalan, tarif angkutan jenis kendaraan, jaringan transportasi, jarak tempuh dan waktu 

tempuh.Apabila aksebilitas suatu objek wisata semakin baik maka wisatawan yang 

berkunjung dapat semakin banyak jumlahnya dan sebaliknya apabila aksebilitas suatu 

objek wisata kurang baik maka wisatawan akan mengalami hambatan dalam 

mengunjungi suatu objek wisata tersebut. 

6. Hospitality (keramahtamahan)  

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal 

memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang 

memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi. 

Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga 

keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya 

wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata Badrudin (2001). 
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7. Penataan Lahan di Objek Wisata 

Variasi dalam pemilikan dan penguasaan lahan dapat mempengaruhi 

lokasi tempat wisata, bentuk pengembangannya, dan terhadap arah 

pengembangannya. Bentuk Penguasaan lahan antara lain : a) lahan 

Negara/pemerintah, b) lahan masyarakat dan c) lahan pribadi (Pearce,1983). 

Dalam penelitian ini penataan lahan yang dimaksud adalah penataan tumbuhan 

yang ada di sekitar objek wisata yang dilakukan sebagai salah salah satu daya 

tarik wisata. 

8. Fasilitas Pendukung 

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas 

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

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

fasilitas penginapan. Selain itu ada kebutuhan akan support Industries yaitu toko 

souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah festival, dan fasilitas rekreasi 

(Badrudin,2001). 

9. Fasilitas buatan 

 Selain fasilitas alami dan fasilitas pendukung wisata fasilitas buatan juga dapat 

mempengaruhi suatu daya tarik wisata.Fasilitas buatan sangat dipengaruhi oleh 

aktivitas manusia.Fasilitas buatan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dapat 

berbentuk dan berwujud seperti pembangunan museum di tempat wisata ataupun 

dapat membangun arena bermain disekitar objek wisata ataupun tempat ibadah yang 

dibangun di objek wisata tersebut Sujali (1993).Pembangunan suatu ojek wisata harus 

dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut 

dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai 
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kekayaan finansial, sosio ekonomi regional, teknis, dan layak lingkungan (Gamal 

Suwantoro, 1997: 20). 

2.3 Pengunjung dan Karakteristiknya 

 Apabila diperhatikan orang-orang yang datang berkunjung disuatu tempat 

atau negara,biasanya mereka disebut sebagai pengunjung yang terdiri dari beberapa 

orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan termasuk di dalamnya adalah 

wisatawan,sehingga tidak semua pengunjung termasuk wisatawan. 

Menurut International Union of Official Travel Organization (IUOTO), pengunjung yaitu 

setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya 

dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. 

Pengunjung digolongkan dalam 2 kategori yaitu : 

1.Wisatawan (tourist) 

    Pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama 24 jam di negara   

yang kunjunginya dan tujuan perjalanan dapat digolongkan ke dalam klasifikasi 

sebagai berikut : 

 Pesiar (leisure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan studi, 

keagamaan dan olahraga. 

 Hubungan dagang (business), keluarga, konfrensi, misi dan lain sebagainya. 

2.Pelancong (exursionist) 

Pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu 

kurang dari 24 jam.Karakteristik pengunjung dapat dibedakan ke dalam dua jenis, 

yaitu karakteristik sosial-ekonomi dan karakteristik perjalanan wisata Smith ( 1989 ). 

Dalam hal ini karakteristik pengunjung memberikan pengaruh yang tidak langsung 

terhadap pengembangan pariwisata. Tidak dapat diterapkan secara langsung 
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langkah-langkah yang harus dilakukan hanya dengan melihat karakteristik 

pengunjung, melainkan perlu melihat keterkaitan dengan persepsi pengunjung. 

Pengunjung yang datang ke suatu objek wisata memiliki karakteristik dan pola 

kunjungan, kebutuhan ataupun alasan melakukan kunjungan ke suatu obyek wisata 

masing-masing berbeda.Hal ini menhadi pertimbangan bagi penyedia pariwisata 

sehingga dalam menyediakan produk dapat sesuai dengan minat dan kebutuhan 

pengunjung. 

Adapun karakteristik pengunjung sebagai berikut : 

1. Jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan 

2. Usia adalah umur responden pada saat survey 

3. Kota atau daerah asal adalah daerah tempat tinggal responden 

4. Tingkat pendidikan responden 

5. Status pendidikan responden 

6. Status perkawinan responden 

7. Pendapatan perbulan responden 

Sedangkan pola kunjungan responden merupakan alasan utama perjalanan 

adalah motif atau tujuan utama dilakukannya perjalanan tersebut meliputi : 

1. Maksud kunjungan yang merupakan tujuan utama melakukan perjalanan 

wisata. 

2. Frekuensi kunjungan adalah banyaknya kunjungan ke obyek wisata yang 

pernah dilakukan oleh responden. 

3. Teman perjalanan adalah orang yang bersama-sama dengan responden 

melakukan perjalanan wisata. 

4. Lama waktu kunjungan adalah jumlah waktu yang dihasilkan responden 

selama berada di obyek wisata. 
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5. Besar pengeluaran adalah jumlah pengeluaran atau biaya selama melakukan 

perjalanan wisata. 

2.4 Persepsi dan Preferensi 

    2.4.1 Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, 

penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan 

informasi yang ditampilkan dari sumber lain (Poerwanto, 2004).Pengertian lain 

persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman 

masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran 

yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.Persepsi merupakan 

pandangan, penangkapan seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh 

informasi yang diterima dan interprestasinya terhadap informasi tersebut.Persepsi 

terhadap alternatif hiburan dan macam-macam tujuan wisata dikondisikan oleh tiga 

elemen penting, yaitu pengalaman pribadi, preferensi dan cerita dari orang lain 

(Wahyono, 2006). Sebelum melakukan perjalanan, wisatawan selalu mempelajari 

daerah atau obyek wisata yang akan menjadi tujuannya dengan mempertimbangkan 

berbagai alternatif yang ada sesuai dengan kriteria wisata dan motivasi perjalannya 

sehingga dapat membuat keputusan yang tepat..Proses pengambilan keputusan 

seseorang untuk berwisata di suatu daerah wisata atau obyek wisata terdiri dari dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor external. Faktor internal atau faktor yang berasal 

dari dalam diri wisatawan termasuk persepsi, pemahaman dan pendidikan, motivasi 

dan personality, gaya hidup tentang daerah wisata atau obyek wisata yang akan 

dikunjungi.Adapun faktor exsternal atau faktor dari luar wisatawan adalah budaya 

yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat dan hukum, nilai-nilai 
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yang ada dalam masyarakat.Sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk 

berwisata diambil dari pengalaman sebelumnya baik dari pengalaman pribadi maupun 

pengalaman orang lain. 

    2.4.2 Preferensi 

Preferensi berasal dari bahasa inggris “Preference” yang berarti sesuatu yang 

lebih diminati, suatu pilihan utama, merupakan kebutuhan prioritas.Preferensi 

marupakan suatu hal yang harus didahulukan, dan diutamakan dari pada yang lain, 

prioritas, pilihan, kecenderungan dan lebih disukai (Departemen Pendidikan Nasional, 

2001). 

Pengertian lain preferensi adalah keinginan atau minat wisatawan terhadap suatu 

keadaan yang merupakan cerminan nilai dan sikap kepribadian (personality) individu 

yang akan mengarahkan pada proses pencarian bentuk-bentuk kepuasan atau 

kesenangan yang spesifik.Menurut Syamsu (2000), nilai merupakan deskriptif dari 

pemikiran. Nilai adalah ungkapan rasa suka dan tidak suka, rasional dan irasional, 

pandangan dan gambaran seseorang tentang sesuatu. Sedangkan sikap 

menggambarkan tanggapan atas hasil evaluasi perasaan terhadap sesuatu dengan 

kata lain, sikap adalah kesiapan mental atas sesuatu kebutuhan.Sikap dan nilai 

diciptakan dari proses belajar dan pembentukan persepsi.Preferensi wisatawan timbul 

dari keinginan dan kebutuhan wisatawan terhadap produk wisata yang ditawarkan 

dalam melakukan perjalanan wisata.Saat ini keinginan dan kebutuhan wisatawan 

terhadap produk wisata semakin kompleks, dinamis dan menuntut kualitas yang 

memadai yang diakitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Konsekuensinya, suatu daerah tujuan wisata harus mampuh beradaptasi terhadap 

semua tuntutan perubahan dengan selalu mendengarkan suara dari berbagai pihak 
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yang berkepentingan khususnya wisatawan yang memiliki persepsi dan preferensi 

yang berbeda dalam memilih obyek-obyek wisata yang akan dikunjunginya 

(Nursusanti,2005). 

2.5 Metode PCA dan Likelihood 

    2.5.1 Metode Principal Component (PCA) 

 Secara sederhana, sebuah variabel akan mengelompok ke suatu faktor (yang 

terdiri atas variabel-variabel yang lainnya pula) jika variabel tersebut berkorelasi 

dengan sejumlah variabel lain yang masuk dalam kelompok faktor tertentu. Ketika 

sebuah variabel berkorelasi dengan variabel lain, variabel tersebut berbagi variance 

dengan variabel lain tersebut, dengan jumlah variance yang dibagikan adalah besar 

korelasi pangkat dua (𝑅𝑅2). Variance adalah akar dari standar deviasi, yakni jumlah 

penyimpangan data dari rata-ratanya (Santoso, 2012). 

Dengan demikian, variance total pada sebuah variabel dapat dibagi menjadi tiga 

bagian:  

1.Common variance, yakni varians yang dibagi dengan varians lainnya atau jumlah    

varians yang dapat diekstrak dengan proses factoring 

2.Specific variance, yakni varians yang berkaitan dengan variabel tertentu saja. Jenis 

varians ini tidak dapat dijelaskan dengan korelasi hingga menjadi bagian dari 

variabel lain. Namun varians ini masih berkaitan secara unik dengan satu variabel.  

3.Error variance, yakni varians yang tidak dapat dijelaskan lewat korelasi. Jenis ini 

muncul karena proses pengambilan data yang salah, pengukuran variabel yang 

tidak tepat dan sebagainya.  

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan jika sebuat variabel 

berkorelasi dengan variabel lain, maka common variance (disebut juga communality) 
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akan meningkat. Proses common analysis hanya berhubungan denngan common 

variance, sedangkan proses component analysis akan mengaitkan semua varians 

tersebut. Pada umumnya, component analysis akan digunakan jika tujuan utama 

analisis faktor adalah data reduction, dan beranggapan bahwa sejumlah specific 

variance dan error variance berjumlah kecil. 

   2.5.2 Metode Maximum likelihood 

Pendugaan metode maksimum likelihood adalah metode yang 

memaksimumkan fungsi kemungkinan. Misalkan X1, X2, …, Xn menyatakan contoh 

acak yang diambil dari suatu fungsi kepadatan probabilitas yang dinyatakan dengan 

f(x, 𝜇𝜇), dimana 𝜇𝜇 adalah parameter fungsi kepadatan tersebut. Maka fungsi 

likelihood adalah: 

𝐿 (𝜃) =  ∏ 𝑓 (𝑛
𝜏−1 X1 , 𝜃) 

Parameter dari model faktor yang akan diduga dengan metode maksimum likelihood 

adalah faktor loading dan faktor unik. Faktor loading adalah matriks koefisien 

pengaruh antara variabel dengan faktor, dengan entri konstanta yang belum diketahui. 

Faktor unik adalah vektor yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi 

berhubungan dengan variabel observasi. Masalah yang timbul sekarang adalah 

bagaimana cara menduga parameter-parameter dalam analisis faktor tersebut, upaya 

pendugaan parameter-parameter model tersebut memerlukan teknik analisis 

statistika yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Maka 

menjadi salah satu aspek menarik yang ingin diketahui adalah pendugaan dengan 

metode kemungkinan maksimum (maximum likelihood) terhadap model faktor 

tersebut untuk dipelajari secara lebih rinci (Priyanto, 2008). 
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Jika common factor F dan specific factor ε dapat diasumsikan menjadi data 

yang berdistribusi normal, kemudian estimasi maximum likelihood dari factor loading 

dan specific variance dapat diperoleh. Ketika Fj dan εj secara bersama-sama dalam 

keadaan normal, maka observasi Xj − μ = LFj + εj akan menjadi normal (Johnson, 

2007). 

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian Syahadat (2006), diperoleh fakta bahwa hasil daya 

tarik wisata berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan, sedangkan pelayanan, 

sarana prasaranan dan keamanan tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. 

 Berdasarkan penelitian Triseptyanti (2008), diperoleh fakta dari  preferensi 

terhadap fasilitas di kebun buah Taman Wisata Mekarsari Bogor yang perlu ditambah 

atau diperbaiki di dalam wahana buah ialah area bermain yang terdapat di welcome 

area di tiap wahana buah.  

 Berdasarkan penelitian Modjanggo (2015), diperoleh fakta bahwa fasilitas, 

layanan pengelolaan, promosi, umur, pendidikan, dan keamanan berhubungan 

secara signifikan terhadap jumlah pengunjung tetapi jarak tidak berhubungan secara 

signifikan terhadap jumlah pengunjung. Berdasarkan penelitian Hasan (2013), 

diperoleh fakta bahwa Faktor marketing mix,sosial budaya dan psikilogis secara 

simultan berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan dalam melakukan 

kunjungan wisata di kota Tidore Kepulauan. 

 Berdasarkan penelitian Rizkhi (2014), diperoleh fakta kajian preferensi atraksi 

wisata berdasarkan karakteristik pengunjung,secara keseluruhan memiliki presentase 

hampir sama,dimana kedudukan kedua atraksi sama-sama merupakan favorit 

pengunjung dan disimpulkan bahwa atraksi wisata alamiah tidak dapat dipisahkan 
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dengan atraksi wisata buatan, keduanya saling terkait dan harus saling melengkapi 

dalam mensukseskan penyelenggaraan kegiatan wisata Teluk Palu. 

2.7 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar 

variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar 

variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan 

intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam 

penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk 

paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian 

harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010). 

Dalam penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pengunjung 

ke objek wisata pantai Ngudel ini peneliti membuat gambar skema kerangka berfikir  

yang ada pada gambar 2 dengan variabel independen yang berupa daya tarik objek 

wisata, prasarana wisata, sarana wisata, Infrastruktur, masyarakat, lingkungan dan 

budaya, Aksebilitas, Hospitality (keramahtamahan), pemilikan dan   penggunaan 

lahan, dan Fasilitas Objek buatan manusia.Variabel-variabel ini akan dianalisa 

dengan menggunakan analisa faktor dimana peneliti akan meneliti variabel-variabel 

tersebut berpengaruh terhadap pengunjung untuk mengunjungi objek wisata pantai 

Ngudel tersebut. 
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Gambar 2.  Kerangka berpikir

 

1.  Daya Tarik objek wisata  

2.  Infrastruktur di luar lokasi   

3.  Fasilitas wisata alami 

4.  Infrastruktur di dalam 

     lokasi wisata 

5.  Masyarakat,lingkungan    

     dan budaya  

6.  Aksebilitas  

7.  Hospitality   

    (keramahtamahan) 

8.  Penataan Lahan di objek 
     wisata 
9.  Fasilitas Pendukung 
10.Fasilitas buatan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di salah satu desa di Malang Jawa timur yang 

tepatnya di Desa Sidurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Jawa Timur. 

Adapun alasan dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah melihat objek 

wisata di Desa Gedangan merupakan obyek wisata yang dapat dikembangkan 

sehingga peneliti ingin mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi jumlah 

kunjungan ke obyek wisata pantai Ngudel tersebut agar pantai tersebut dapat menjadi 

pertimbangan bagi pengunjung agar dapat berwisata ke pantai Ngudel.Waktu 

penelitian ini akan dilakukan di pantai Ngudel desa Sidurejo Kecamatan Gedangan 

Kabupaten Malang Jawa Timur pada bulan Oktober 2016.Skema kerja Penelitian 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

3.2 Jenis Penelitian 

Menurut Singarimbun (1989), Dalam upaya memperkaya data dan lebih 

memahami fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk menambahkan 

informasi kualitatif pada data kuantitatif. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

jenis penelitian kuntitatif dan kualitatif.Di mana metode kuantitatif dilakukan untuk 

mendeskripsikan faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh pengunjug untuk 

tertarik mengunjungi objek wisata pantai Ngudel.Data kuantitatif didapatkan melalui 

hasil kuisioner yang didapatkan melalui random sampling.Metode kedua yang 

digunakan oleh peneliti ialah metode kualitatif, dimana metode kualitatif ini digunakan 

oleh peneliti untuk menganalisis preferensi wisatawan terhadap sarana wisata yang 

ada dikawasan objek wisata pantai Ngudel. 

 



27 
 

 

T = t0 +t1n 

N = T- t0 

t1 
 

3.3 Populasi dan Sampel 

   3.3.1 Populasi 

 Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa,hal 

atau orang yang memliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti 

karenanya dipandang sebagai semesta penelitian (Ferdinand,2006). Populasi dalam 

penelitian ini adalah jumlah pengunjung yang berada di objek wisata pantai Ngudel. 

Dari populasi tersebut akan diambil sampel oleh peneliti sebanyak 60 orang dari 

jumlah pengunjung tersebut.Sampel yang didapat sebanyak 60 pengunjung ini 

didapat menggunakan rumus linear time function,dimana rumus linear time function 

ini digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan waktu efektif yang dilakukan 

peneliti karena jumlah sampel yang diketahui secara tidak pasti. 

   3.3.2 Sampel 

Dalam penelitian ini,jumlah sampel yang akan diambil tidak diketahui secara 

pasti,maka dalam penentuan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus linear time 

function.Menurut Sari (1993), rumus linear time function digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel berdasarkan waktu efektif yang digunakan untuk melakukan penelitian 

karena kumlah populasi tidak diketahui secara pasti.Rumus linear time function 

adalah sebagai berikut : 

Rumus Linear time Function 

 

 

dimana keterangannya adalah: 

T  = waktu penelitian 5 hari 

(5 jam x 60 menit x 5 hari = 1500 menit)  
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t0  = periode wajtu harian 5 jam 

(5 jam x 60 menit = 300 menit)  

T1  = waktu pengisian kuisioner 20 menit 

 n  = Jumlah responden  

Dari rumus tersebut didapatkan jumlah sampel sebanyak 60 responden 

dengan perhitungan jumlah reseponden sebagai berikut : 

 
 
 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitan ini dengan melakukan kuisioner 

kepada responden yang menjadi sampel pengambilan data.Selain itu,teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara,observasi, dokumentasi dan kuiesioner 

yang berdasarkan data sekunder sebagai berikut : 

1. Observasi 

      Menurut Rianse dan Abdi (2009), Observasi ialah pengamatan dan pencatatan 

yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu 

teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan 

dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalannya (reliabilitas) dan 

validitasnya. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.Dalam penelitian ini Peneliti 

datang langsung ke lokasi penlitian untuk melakukan pengamatan agar mengetahui 

realita yang ada. 

2. Wawancara 

1500 – 300 = 60 responden 
           20 

 



29 
 

 

 Menurut Singarimbun dan Effendi (2006), Wawancara merupakan suatu 

proses interaksi dan komunikasi. Ditambahkan oleh Rianse dan Abdi (2009), 

Wawancara disini adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui 

tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk 

mengungkapkan latar belakang, motif – motif yang ada di sekitar masalah yang di 

observasi.Dalam hal ini wawancara secara mendalam lebih diutamakan dilakukan 

untuk mendapatkan keterangan dari informan yang diaggap mengerti tentang 

permasalahan yang menyangkut masalah penelitian.Wawancara ditujukan pada 

informan yang telah terpilih secara purposive sampling kepada tokoh masyarakat 

setempat pemilik warung atau cinderamata serta bagian – bagian yang lain yang 

termasuk dalam aktivitas kepariwisataan,seperti pemandu wisata,tim sar dan lain 

sebagainya. 

3. Dokumentasi 

 Menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) dokumentasi adalah 

pengumpulan pemilihan, pengolahan,dan penyimpanan informasi di bidang 

pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti 

gambar,kutipan,kliping dan bahan refrensi lainnya. 

Menurut Ensiklopedia Britania, dokumentasi adalah pengawasan dan penyusunan 

bibliografi dengan menggunakan alat-alat seperti indeks,inti sari, dan esai, selain bias 

juga cara tradisional agar informasi tersebut bisa dicapai 

Dan menurut FID ( Federal International de Decomentation ),Dokumentasi adalah 

proses mengumpulkan dan meyebarkan dokumen-dokumen dari semua jenisnya 

tentang semua lapangan pekerjaan manusia.Salah satu teknik pengumpulan data 

dengan cara mencatat arsip-arsip,surat dan dokumen lain yang mendukung penelitian 
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seperti Koran,majalah,artikel dan juga buku-buku yang berhubungan dengan apa 

yang dikaji dalam penelitian. 

4. Kuiesioner 

Pada penelitian ini, penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok untuk 

pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, tabel-

tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Analisa data 

kuantitatif dilandaskan pada hasil kuesioner itu. Tujuan pokok pembuatan kuesioner 

adalah untuk (a) memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survai, dan (b) 

memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin (Singarimbun 

dan Effendi, 1987). 

3.5 Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan analisis data melalui data kuesioner 

responden.Pengolahan dan analisis data kuesioner responden dilakukan dalam 

beberapa tahap yakni membahas mengenai preferensi responden terhadap objek 

wisata pantai Ngudel seperti membahas fasilitas yang ada di pantai Ngudel, aktivitas 

responden berdasarkan jenis rombongan, usia, tingkat pendidikan responden,tingkat 

pendapatan responden, pengetahuan responden tentang objek wisata pantai Ngudel  

serta persepsi responden terhadap objek wisata pantai Ngudel tersebut.Pada 

penelitian di objek wisata pantai Ngudel ini analisis data dilakukan untuk pengolahan 

data dan interpretasi data untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan untuk 

menarik kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan di panti Ngudel tersebut. Dalam 

pengujian analisis ini menggunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) untuk 

menggambarakan tentang struktur dari objek wisata pantai Ngudel tersebut melalui 

data kuesioner responden yang ada di objek wisata Pantai Ngudel tersebut. 
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Analisis Faktor 

1.Definisi Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk menganalisis tentang saling 

ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk 

menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti 

menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit dari pada variabel yang diteliti.Hal ini 

berarti, analisis faktor dapat juga menggambarkan tentang struktur data dari suatu 

penelitian (Suliyanto, 2005).Analisis faktor adalah suatu teknik interdependensi 

(interdependence technique), dimana tidak ada pembagian variabel menjadi variabel 

bebas dan variabel tergantung dengan tujuan utama yaitu mendefinisikan struktur 

yang terletak di antara varaibel-variabel dalam analisis. Analisis ini menyediakan alat-

alat untuk menganalisis struktur dari hubungan interen atau korelasi di antara 

sejumlah besar variabel dengan menerangkan korelasi yang baik antara variabel, 

yang diasumsikan untuk merepresentasikan dimensi-dimensi dalam data (Hair, 2010). 

 Jadi, pada prinsipnya analisis faktor digunakan untuk mengelompokkan 

beberapa variabel yang memiliki kemiripan untuk dijadikan satu faktor, sehingga 

dimungkinkan dari beberapa atribut yang memengaruhi satu komponen variabel dapat 

diringkas menjadi beberapa faktor utama yang jumlahnya lebih sedikit. 

2.Tujuan Analisis Faktor 

Pada dasarnya, tujuan analisis faktor adalah:  

a.Data Sumarization,yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan      

   melakukan uji korelasi.  

b.Data Reduction, yakni setelah melakukan korelasi, maka dilanjutkan dengan proses 

   membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan 
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   sejumlah variabel tertentu. 

Tujuan umum dari teknik analisis faktor adalah menemukan suatu cara untuk 

mereduksi informasi yang terkandung di dalam sejumlah variabel-variabel original ke 

dalam set variabel yang lebih kecil dari dimensi-dimensi gabungan dan baru. Untuk 

menemukan tujuan tersebut, ada 4 hal yang mendukung yaitu mengkhususkan unit 

analisis, mencapai ringkasan data atau pengurangan data, pemilihan variabel, dan 

menggunakan hasil analisis faktor dengan teknik-teknik multivariat yang lain (Hair, 

2010). 

3.Penentuan Jumlah Faktor 

Untuk menentukan banyaknya jumlah faktor yang terbentuk dalam analisis 

faktor dapat dilakukan beberapa pendekatan berikut:  

a.Penentuan berdasarkan apriori.  

Dalam metode penentuan ini, jumlah faktor telah ditentukan sebelumnya oleh 

peneliti. 

b.Penentuan berdasarkan eigenvalue.  

Untuk menentukan jumlah faktor yang terbentuk dapat didasarkan pada 

eigenvalue. Jika suatu variabel memiliki eigenvalue > 1, dianggap sebagai suatu 

faktor, sebaliknya jika suatu variabel hanya memiliki eigenvalue < 1, tidak dimasukkan 

dalam model. 

c.Penentuan berdasarkan Scree plot 

Scree plot pada dasarnya merupakan grafik yang menggambarkan hubungan 

antara faktor dengan eigenvalue, pada sumbu Y menunjukkan eigenvalue, sedangkan 

pada sumbu X menunjukkan jumlah faktor. Untuk dapat menentukan berapa jumlah 

faktor yang diambil, ditandai dengan slope yang sangat tajam antara faktor yang satu 

dengan faktor berikutnya. 
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d.Penentuan berdasarkan persentase varian (percentage of variance).  

Persentase varian menunjukkan jumlah variasi yang berhubungan pada suatu 

faktor yang dinyatakan dalam persentase. Untuk dapat menentukan berapa jumlah 

faktor yang diambil, harus memiliki nilai persentase varian > 0,5. Sedangkan apabila 

menggunakan kriteria kumulatif persentase varian, besarnya nilai kumulatif 

persentase varian > 60%.Untuk mengetahui peranan masing-masing variabel dalam 

suatu faktor dapat ditentukan dari besarnya loading variabel yang bersangkutan. 

Loading dengan nilai terbesar berarti mempunyai peranan utama pada faktor tersebut. 

Variabel yang memiliki nilai loading < 0,5 dianggap tidak memiliki peranan yang berarti 

terhadap faktor yang terbentuk sehingga variabel tersebut dapat diabaikan dalam 

pembentukan faktor. 

4.Langkah-Langkah analisis Faktor 

Menurut Suliyanto (2005), langkah-langkah dalam analisis faktor adalah 

sebagai berikut:  

a. Merumuskan masalah  

b. Membuat matriks korelasi  

Proses analisis faktor didasarkan pada matriks korelasi antara variabel yang satu 

dengan variabel-variabel lain, untuk memperoleh analisis faktor yang semua varaibel 

variabelnya harus berkorelasi. Untuk menguji ketepatan dalam model faktor, uji 

statistik yang digunakan adalah barletts test sphericity dan Kiser-Mayer-Olkin (KMO) 

untuk mengetahui kecukupan sampelnya. 

Nilai KMO sebesar 0,9 adalah baik sekali, Nilai KMO sebesar 0,8 adalah baik, Nilai 

KMO sebesar 0,7 adalah sedang/agak baik, Nilai KMO sebesar 0,6 adalah cukup, 

Nilai KMO sebesar 0,5 adalah kurang, Nilai KMO sebesar < 0,5 adalah ditolak. 

c. Penentuan jumlah faktor.  
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Penentuan jumlah faktor yang ditentukan untuk mewakili variabel-variabel 

yang akan dianalisis didasarkan pada besarnya eigenvalue serta persentase total 

variannya. Hanya faktor yang memiliki eigenvalue sama atau lebih besar dari satu 

yang dipertahankan dalm model analisis faktor, sedangkan yang lainnya dikeluarkan 

dari model. 

d. Rotasi faktor.  

Hasil dari ekstraksi faktor dalam matriks faktor mengidentifikasikan hubungan 

antar faktor dan variabel individual, namun dalam faktor-faktor tersebut banyak 

variabel yang berkorelasi sehingga sulit diinterpretasikan. Melalui rotasi faktor matriks, 

faktor matriks ditransformasikan ke dalam matriks yng lebih sederhana sehingga 

mudah diinterpretasikan. Rotasi faktor menggunakan prosedur varimax. e. 

Interpretasi faktor. Interpretasi faktor dilakukan dengan mengklasifikasikan variabel 

yang mempunyai factor loading minimum 0,4 sedangkan variabel dengan faktor 

loading kurang dari 0,4 dikeluarkan dari model. 

f. Penyeleksian surrogate variable.  

Mencari salah satu variabel dalam setiap faktor sebagai wakil dari 

masingmasing faktor. Pemilihan ini didasarkan pada nilai factor loading tertinggi.  

g. Model Fit (ketepatan model)  

Tahap akhir dari ananlisis faktor adalah mengetahui ketepatan dalam memilih 

teknik analisis faktor antara principal component analysis dan maximum likelihood 

dengan melihat jumlah residual (perbedaan) antara korelasi yang diamati dengan 

korelasi yang diproduksi. Semakin kecil persentase nilai residual (dalam hal ini adalah 

nilai root mean square error = RMSE), maka semakin tepat penentuan teknik tersebut. 

5.Asumsi Analisis Faktor 
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Menurut Suliyanto (2005) prinsip utama dalam analisis faktor adalah korelasi, 

artinya variabel yang memiliki korelasi erat akan membentuk suatu faktor, sedangkan 

variabel yang ada dalam suatu faktor akan memiliki korelasi yang lemah dengan 

variabel yang terdapat pada faktor yang lain. Karena prinsip utama analisis faktor 

adalah korelasi, maka asumsi dalam analiss faktor berkaitan erat dengan korelasi 

berikut: 

a.Korelasi atau keterkaitan antarvariabel harus kuat.  

Hal ini dapat diidentifikasi dari nilai determinannya yg mendekati nol. Nilai 

determinan dari matriks korelasi yang elemen-elemennya menyerupai matriks 

identitas akan memiliki nilai determinan sebesar satu. Artinya,jika nilai determinan 

mendekati satu, maka matriks korelasi menyerupai matriks identitas, dimana antar 

item/variabel tidak saling terkait karena matriks identitas memiliki elemen pada 

diagonal bernilai satu, sedangkan lainnya bernilai nol. 

b.Indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi            

   parsialnya secara keseluruhan harus kecil. 

Hal ini dapat diidentifikasi dengan nilai Kiser Meyer Olkin measure of sampling 

adequency (KMO). KMO merupakan sebuah indeks perbandingan jarak antara 

koefisien korelasi dengan koefisien parsialnya secara keseluruhan. Jika jumlah 

kuadrat koefisien korelasi parsial di antara seluruh pasangan variable bernilai kecil 

dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka akan menghasilkan 

nilai KMO yang mendekati satu. Nilai KMO yang kecil menunjukkan bahwa analis 

faktor bukan merupakan pilihan yang tepat. Untuk dapat dilakukan analisis faktor, nilai 

KMO diangggap cukup apabila nilai KMO > 0,5. 

c.Indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi    

   parsialnya secara keseluruhan harus kecil.  
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Hal ini dapat diidentifikasi dengan nilai Measure of Sampling Adequency 

(MSA). MSA adalah sebuah indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi 

dengan koefisien korelasi parsialnya secara parsial setiap item/variabel. Untuk dapat 

dilakukan analisis faktor, nilai MSA dianggap cukup apabila nilai MSA > 0,5. Apabila 

ada item/variabel yang tidak memiliki nilai MSA > 0,5, variabel tersebut harus 

dikeluarkan dari analisis faktor secara bertahap satu persatu. 

d.Dalam beberapa kasus, setiap variabel yang akan dianalisis dengan menggunakan  

    analisis faktor harus menyebar secara normal. 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel adalah Konsep yang mempunyai variabilitas. Sedangkan Konsep 

adalah penggambaran atau abstraksi dari suatu fenomena tertentu. Konsep yang 

berupa apapun, asal mempunyai ciri yang bervariasi, maka dapat disebut sebagai 

variabel. Dengan demikian, variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

bervariasi ( Ahmad Watik,2007). 

Menurut Notoatmodjo (2002), variabel mengandung pengertian ukuran atau 

ciri yang dimilik anggota –anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki 

oleh kelompok yang lain.Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri,sifat 

atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian misalnya umur ,jenis 

kelamin,pendidikan, status perkawinan,pekerjaan,pengetahuan, pendapatan dan 

sebagainya. 

Agar terlihat gambaran yang jelas dan terarah tentang masalah yang akan 

diteliti, maka penentuan variabel merupakan hal yang penting dilakukan. Berdasarkan 

variabel penelitian ini, dapat dideskripsikan gambaran permasalahan yang akan 

diobservasi pada objek penelitian. Variabel berfungsi sebagai pembeda agar jelas 
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setiap item yang diteliti dan juga sekaligus berfungsi untuk menggambarkan adanya 

saling keterkaitan atau memiliki hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya 

serta memberi gambaran hubungan keterkaitan yang erat dengan teori yang 

digunakan,dalam hal ini adalah tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pengunjung ke objek wisata pantai Ngudel tersebut. 

 Di dalam penelitian ini peneliti akan mengambil 10 variabel untuk menentukan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengunjung ke objek wisata pantai Ngudel 

tersebut.Variabel-variabel yang akan diteliti adalah berupa P1 = Daya Tarik,P2= 

Fasilitas wisata alami,P3=Infrastruktur di luar lokasi wisata,P4= Infrastruktur di dalam 

lokasi wisata,P5= Masyarakat, Lingkungan dan Budaya,P6= Aksebilitas,P7= 

Hospitality,P8= Penataan Lahan di objek wisata,P9= Fasilitas Pendukung,P10= 

Fasilitas buatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Pantai yang berada di Kabupaten Malang desa Sidurejo Kecamatan  

Gedangan ini mulai di perkenalkan pada tahun 2014 dengan nama Pantai Ngudel.Dan 

dengan bantuan Perum Perhutani KPH Malang bekerjasama dengan Lembaga 

Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) setempat untuk membuka akses jalan dari 

JLS (Jalur lintas Selatan) menuju pantai Ngudel sejauh 2,5 km yang dimulai akhir 

tahun 2014 lalu (Perhutani.com,2016).Dan saat ini pun wisatawan dapat mengunjungi  

pantai Ngudel ini hingga ke bibir pantai Ngudel tersebut.Dan akses JLS ini juga 

memudahkan wisatawan berkunjung ke pantai pantai yang ada disekitar pantai 

Ngudel tersebut seperti Pantai Ngantep,Pantai Ngandol maupun Pantai Kuncaran 

yang terletak di daerah pantai Ngudel tersebut. Jarak dari kota Malang menuju pantai 

Ngudel ini berupa 60 km Letak pantai ini diantara 2 kecamatan yaitu kecamatan 

Sumbermanjing dan Donumulyo yang tepatnya pantai ini berada di kecamatan 

Gedangan.Secara astronomis letak pantai Ngudel ini terletak 8°25’’00.2’’S dan 

112°35’09.3’’E dengan kelandaian rata-rata 4,2% (Google Earth,2016). 

 Rute yang dilalui dari Malang menuju pantai Ngudel akan melewati 

Bululawang kemudian Krebet lalu Gondanglegi kemudian Bantur dan 

Balekambang.Sebelum Pantai Balekambang terdapat perempatan Jalur Lintas 

Selatan lalu ambil jalan kiri atau arah timur lalu ikutin Jalur Lintas Selatan dan akan 

melewati Pantai Wonogoro,pantai Nganteb dan sampai ke tempat tujuan Pantai   



 
 

Ngudel tersebut. Pada gambar 3 dibawah ini adalah peta lokasi letak Pantai Ngudel 

yang terletak di Kabupaten Malang desa Sidurejo Kecamatan Gedangan Jawa 

Timur.Jarak tempuh yang dapat dilalui dari Malang menuju ke Pantai Ngudel ini 

sekitaran 3 jam. 

 

Gambar 3 Letak Pantai Ngudel 
Sumber : Google Earth, 2016 

 

4.2 Sturktur Lembaga Pengurusan Pantai Ngudel 

 

Di Lokasi pantai Ngudel ini terdapat Lembaga yang mengurus serta mengelola 

Pantai Ngudel ini agar terus berkembang>struktur Lembaga yang dimiliki di Pantai 

Ngudel ini bernama Lembaga Warna Jati Agung.Berikut struktur lembaga pengurusan 

Warna Jati agung .
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   Gambar 4. Lembaga Pengurusan Wana Jati Agung 

 

Adanya Lembaga Pengurusan di Pantai Ngudel ini berfungsi untuk menjaga 

dan mengurus pengelolaan pantai tersebut.Salah satu kebijakan yang diberikan 

lembaga pengurusan Wana Jati Agung ini adalah melarang menangkap hewan yang 

ada di sekitar pantai berupa burung.Dikarenakan menurut Bapak Hartono sebagai 

wakil Ketua yang saya wawancarai karena salah satu faktor daya Tarik yang 

mempengaruhi wisatawan menginap di objek wisata ini dikarenakan banyaknya 

burung yang ada di sekitar objek wisata dan memberikan suasana indah pada 

wisatawan yang ingin bermalam di Pantai Ngudel pada gambar 5 tersebut serta 

memberikan peraturan untuk melarang pengunjung berenang dikarenakan adanya 

ombak yang deras pada gambar 6.Tugas Utama dari Lembaga wana Jati Agung 

tersebut yaitu memberikan pelayanan terbaik mereka kepada wisatawan yang 

berkunjung ke objek wisata Pantai Ngudel dan mengelola serta menjaga kebersihan 

Ketua 

(Bapak Sukianto) 

 

Wakil Ketua 

(Bapak Hartono) 

 

Sekretaris 

(Bapak Imam) 

 

Bendahara 

(Bapak Suryanto) 
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Pantai Ngudel agar wisatawan yang berkunjung dapat merasa nyaman berada di 

objek wisata tersebut. 

 

      Gambar 5.Peraturan Di Pantai Ngudel 

 

           

        Gambar 6. Peraturan Larangan Mandi di Laut 

 

4.3 Objek wisata  Pantai Ngudel 

 

 Pantai ngudel adalah objek wisata pantai yang ada di Malang Selatan yang 

berjarak 60 km dari Kota Malang.Pantai Ngudel ini merupakan jenis pantai yang 

mempunyai keindahan alam yang masih alami karena pantai tersebut masih tergolong 
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baru dibandingkan tetangga tetangganya seperti pantai Balekambang ataupun pantai 

ngantep dan pantai lain yang berada di sekitarnya. 

Dari hasil penelitian di objek wisata Pantai Ngudel tersebut berikut faktor faktor yang 

mempengaruhi pengunjung untuk berkunjung ke objek wisata pantai Ngudel 

4.3.1.Daya tarik wisata 

Dari hasil penelitian tersebut daya tarik adalah salah satu yang mempertimbangkan 

pengunjung untuk berkunjung ke objek wisata ini.Pantai Ngudel memiliki bibir pantai 

yang sangat luas dan memiliki pasir putih dan keindahan air yang jernih membuat 

pengunjung mempertimbangkan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut.Pada 

gambar 7 dan 8 di bawah ini merupakan bibir pantai pantai ngudel dan keindahan 

ombak air laut ini merupakan daya tarik yang dipertimbangkan pengunjung untuk 

datang berkunjung ke objek wisata tersebut. 

  

Gambar 7.bibir pantai   Gambar 8.ombak air P.Ngudel 
 

4.3.2. Fasilitas – Fasilitas di Objek wisata 

Fasilitas fasilitas yang ada pada objek wisata pantai Ngudel ini terdapat 

adanya penataan lahan yang indah di sekitar objek wisata,adanya jalan setapak ke 

bukit untuk melihat keindahan pantai Ngudel dari atas,adanya tempat pembuangan 

sampah,adanya tempat/pondok peristirahatan,tersedianya fasilitas kamar mandi di 
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sekitar objek wisata,adanya fasilitias air dan adanya fasilitas tenaga listrik di objek 

wisata tersebut.Berikut gambar-gambar yang menunjukkan adanya fasilitas yang ada 

pada objek wisata Pantai Ngudel tersebut. 

 
Gambar 9.Tatanan di Objek wisata 

Pada Gambar 9 di atas adalah fasilitas keindahaan penataan lahan yang ada 

di objek wisata.Keindahan penataan tersebut dapat dilihat dari atas bukit yang ada di 

sekitar objek wisata pantai tersebut.Pohon cemara yang berada pada lokasi objek 

wisata tersebut adalah pemberian dari Angkatan Laut (AL) Malang sebanyak 2000 

batang untuk membantu perkembangan objek wisata pantai Ngudel untuk 

mempengaruhi pengunjung berkunjung ke objek wisata tersebut serta memberi 

kenyaman bagi pengunjung. 

Di objek wisata Pantai Ngudel selain pemberian pohon cemara dari Angkatan Laut 

(AL) Malang pihak PERTAMINA dan PERHUTANI juga memberikan sumbangan 

seperti Gapura pada pintu masuk menuju objek wisata pantai Ngudel tersebut pada 

gambar 10 dibawah ini :  
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Gambar 10.Gapura objek wisata 

Selain Gapura pihak PERTAMINA juga memberikan sumbangan 22 tempat 

pembuangan sampah,14 tempat/pondok peritirahatan serta 4000 pohon mangrove 

yang baru saja diberikan pada bulan juni 2016 yang lalu.Pemberian ini merupakan 

fasilitas fasilitas yang ada di objek wisata pantai Ngudel ini.Berikut Gambar dari 

pemberian PERTAMINA ke objek wisata pantai Ngudel tersebut. 

 

 
Gambar 11. Tempat Pembuangan Sampah 
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Gambar 12.Tempat/Pondok peristirahatan 

 

Gambar 13. Mangrove 

Pada Gambar 13 diatas adalah gambar Mangrove yang berada pada objek 

wisata pantai Ngudel tersebut.Tanaman Mangrove yang diberikan oleh pihak 

PERTAMINA rusak diakibatkan karena cuaca yang tidak bagus pada saat setelah 

penanaman mangrove tersebut.Dikarenakan oleh hujan yang terus menerus 

mengakibatkan banyaknya tanaman mangrove yang rusak dan mengakibatkan 

sebagian besar tanaman mangrove tersebut mati dikarenakan air yang berlebih 

masuk ke dalam perairan yang ada di sekitar objek wisata tersebut. 
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Fasilitas berikut yang ada pada objek wisata pantai Ngudel ialah tersedianya rumah 

makan yang berada disekitar objek wisata,ketersediaan toilet, ketersedian tenaga 

listrik serta ketersediaan parkiran yang berada pada objek wisata pantai Ngudel 

tersebut.Berikut gambar dari fasilitas yang telah disediakan oleh objek wisata Pantai 

Ngudel tersebut : 

 

Gambar 14.Ketersediaan rumah makan 

Pada gambar 14 diatas ketersediaan rumah makan di pantai Ngudel bukan 

hanya ada satu akan tetapi terdapat beberapa ketersediaan rumah makan yang 

berada pada objek wisata pantai Ngudel tersebut.Rumah makan yang berada di 

sekitar lokasi objek wisata ini menyediakan minuman dingin maupun makanan berupa 

mie instan,nasi putih maupun bakso untuk memberikan kemudahan para wisatawan 

apabila para wisatawan merasa lapar ataupun haus. 

Selain ketersediaan rumah makan fasilitas berikut yang ada di lokasi objek wisata 

pantai Ngudel ialah ketersediaan toilet kepada para wisatawan untuk memudahkan 

para wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut.Akan tetapi air yang digunakan 

oleh pihak rumah makan yang ada disekitar pantai tersebut masih menggunakan 

sumur air dikarenakan belum masuknya PDAM ke lokasi tempat objek wisata 
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ini.Berikut gambar 15 sumur pada toilet yang ada di sekitar objek wisata pantai Ngudel 

ini.Tarif untuk menggunakan toilet yang ada di sekitar pantai Ngudel ini adalah 

Rp.2.000 per orangnya. 

 
Gambar 15.Sumur air pada toilet di pantai Ngudel 

 

Adanya pemberian harga tarif pada setiap toilet yang ada di sekitar pantai Ngudel ini 

dikarenakan pembuatan toilet dan sumur seperti gambar 15 di atas itu adalah 

menggunakan uang warga nya sendiri. 

Sedangkan pada penggunaan arus listrik para warga yang tinggal di sekitar pantai 

Ngudel ini belum menggunakan PLN dikarenakan belum sampainya tenaga Listrik 

PLN ke lingkungan objek wisata pantai Ngudel tersebut. Akan tetapi warga yang ada 

di sekitar pantai Ngudel tersebut menyediakan mesin Genset sebagai penerang saat 

malam hari bagi di sekitar objek wisata untuk memberikan kenyamanan bagi 

wisatawan yang melakukan camping di objek wisata pantai Ngudel ini.Genset yang 

digunakan di objek wisata pantai Ngudel ini dapat dilihat pada gambar 16. 
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Gambar 16. Genset di objek wisata 

Dan fasilitas yang terakhir ialah ketersediaan tempat/lahan parkir yang 

tersedia cukup luas yang dapat menampung kendaraan maupun bus pariwisata 

apabila berkunjung ke objek wisata pantai Ngudel tersebut.Berikut pada gambar 17 

dibawah ini adalah ketersediaan tempat/lahan parkir yang berada pada objek wisata 

di pantai Ngudel tersebut. 

 

 

Gambar 17.Ketersediaan Lahan parkir 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Umum Pengunjung 

 Menurut Smith (1989),Karakteristik dibedakan atas dua jenis yaitu karakteristik 

social-ekonomi dan karakteristik perjalanan wisata.Dalam hal ini karakteristik 

pengunjung memberikan pengaruh yang tidak langsung terhadap pengembangan 

pariwisata. Adapun karakteristik pengunjung meliputi: Jenis kelamin yang 

dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan,usia adalah umur responden pada 

saat survey,kota atau daerah asal adalah daerah tempat tinggal responden, tingkat 

pendidikan responden, status pekerjaan responden, status perkawinan serta 

pendapatan responden per bulan. 

Pada penelitian ini jumlah responden yang diambil adalah 60 orang.Responden yang 

diambil adalah pengunjung yang datang ke objek wisata pantai Ngudel pada saat 

peneliti sedang melakukan penelitian di tempat tersebut pada bulan November 

2016.Karakteristik umum responden yang diambil oleh peneliti meliputi Umur 

responden,Jenis kelamin responden,Asal atau tempat tinggal responden,Pendidikan 

terakhir responden,Status personal,Status perkawinan serta Pendapatan responden. 

         5.1.1 Umur Responden 

Umur responden pada objek wisata Pantai Ngudel pada saat penelitan ini rata-

rata umur 18 tahun sebanyak 14 % ,pada umur 19 tahun sebanyak 13 %, lalu pada 

umur 20 tahun sebanyak 23 %,umur 21 tahun sebanyak 10 %,kemudian pada umur 

22 tahun sebanyak 17 % ,dan umur 23 sampai 25 tahun sebanyak 23 %. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian 

menunjukkan bahwa usia responden yang rata rata berkunjung ke objek wisata pantai 
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Ngudel berkisar dari umur 18 sampai 25 tahun dikarenakan pada umur 18 hingga 25 

tahun lebih senang melakukan kegiatan wisata.Karakteristik responden berdasarkan 

umur dapat dilihat pada gambar 18. 

 

   5.1.2 Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil Penelitian pada objek wisata pantai Ngudel ini penelitian 

menyimpulkan pengunjung yang lebih banyak datang ke objek wisata pantai Ngudel 

ini adalah laki-laki sebanyak 58 % sedangkan perempuan sebanyak 42 %. 

Perbandingan antara jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan ini tidak terlihat 

perbedaan yang terlalu signifikan dikarenakan mengunjungi objek wisata pantai 

Ngudel tersebut tidak diorentasikan berdasarkan gender.Berikut adalah gambar 19 

Karakteristik pengunjung berdasarkan Jenis kelamin. 

18 tahun
14%

19 tahun
13%

20 tahun
23%21 tahun

10%

22 tahun
17%

23-25 tahun
23%

Gambar 18. Karakteristik berdasarkan umur

18 tahun 19 tahun 20 tahun 21 tahun 22 tahun 23-25 tahun
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   5.1.3 Asal / Tempat Tinggal 

Domisili responden atau pengunjung yang datang ke objek wisata pantai Ngudel ini 

menunjukkan bahwa pengunjung yang datang ke objek wisata pantai Ngudel 

kebanyakan pengunjung yang berasal dari Jawa Timur sendiri yang mencapai 87 % 

sedangkan responden yang berasal dari Luar Jawa Timur itu sendiri mencapai 13 % 

saja.Jadi objek wisata Pantai Ngudel ini lebih banyak dari berasal dari Jawa Timur 

dikarenakan karena pantai Ngudel ini masih dikenal secara lokal dan belum secara 

menyeluruh serta pantai Ngudel ini lebih dekat dengan lokasi objek wisata 

dibandingkan dengan pengunjung yang berasal dari luar Jawa Timur itu 

sendiri.Berikut adalah gambar karakteristik berdasarkan asal / tempat tinggal. 

 

   5.1.4 Tingkat Pendidikan Terakhir 

 Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang diperoleh oleh para responden 

terbagi atas 3 tingkat pendidikan yaitu 50 % Lulusan SMA,17 % Lulusan D3 dan 33 % 

Laki-Laki
58%

Perempuan
42%

Gambar 19.Karakteristik berdasarkan jenis 
kelamin

Laki-Laki Perempuan

Jawa 
Timur
87%

Luar Jawa 
Timur
13%

GAMBAR 20.KARAKTERISTIK 
BERDASARKAN ASAL/TEMPAT TINGGAL
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Lulusan S1.Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil responden terdapat bahwa 

responden yang datang ke objek wisata pantai Ngudel ini adalah rata-rata tingkat 

pendidikan terakhir yang diperoleh adalah SMA sebanyak 50% lalu S1 dengan 33 % 

serta yang terakhir D3 dengan 17 %.Berikut adalah gambar karakteristik dari Tingkat 

Pendidikan terakhir yang diperoleh oleh para pengunjung / responden. 

 

   5.1.5 Status 

Status yang didapat pada responden pada saat penelitian terdapat 3 jenis  

yaitu Mahasiswa/i,Pegawai serta Wiraswasta dengan persentase yang diperoleh 

Mahasiswa/i dengan perolehan 57 % untuk pegawai dengan perolehan 28 % dan 

yang terakhir untuk Wiraswasta dengan perolehan 15 %.Berdasarkan data yang 

diperoleh telah didapat bahwa pengunjung yang berkunjung ke objek wisata ke Pantai 

Ngudel lebih banyak Mahasiswa/I dikarenakan mahasiswa/i lebih senang melakukan 

perjalanan wisata dibandingan dari Pegawai dan Wiraswasta serta mahasiswa/i lebih 

memiliki lebih banyak waktu luang dibanding pegawai ataupun wiraswasta. Berikut 

adalah gambar karakteristik dari tingkat Pekerjaan. 

SMA
50%

D3
17%

S1
33%

Gambar 21.KARAKTERISTIK BERDASARKAN TINGKAT 
PENDIDIKAN TERAKHIR

SMA D3 S1
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   5.1.6 Status Pernikahan 

Dari hasil Penelitian di objek wisata Pantai Ngudel diperoleh data karakteristik 

pengunjung menurut status belum menikah terdapat 87 % dan 13 % pada status yang 

sudah menikah.Terdapat data yang signifikan jauh antara belum menikah dan yang 

sudah menikah diakibatkan karena responden yang berada pada saat penelitian 

kebanyakan pengunjung yang berumur rata –rata 18 hingga 25 tahun dan diperoleh 

data yang belum menikah terdapat 87 %.Berikut gambar karakteristik menurut status 

pernikahan. 

 

Mahawiswa/i
57%

Pegawai
28%

Wiraswasta
15%

Gambar 22.Karakteristik berdasarkan pekerjaan

Mahawiswa/i Pegawai Wiraswasta

Nikah
13%

Belum Nikah
87%

GAMBAR 23.KARAKTERISTIK BERDASARKAN 
STATUS PERNIKAHAN

Nikah Belum Nikah
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   5.1.7 Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan yang diartikan di dalam penelitian tentang objek wisata di 

Pantai Ngudel ini adalah tingkat pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh responden 

dalam 1 bulannya. 

Pada penelitian ini pendapatan yang diperoleh oleh para responden per bulannya 

ialah pada pendapatan kurang dari Rp.1.500.000 terdapat 34 %,pada pendapatan 

Rp.1.500.000 – Rp.2.500.000 terdapat 33 %,pada pendapatan Rp.2.500.000 -

Rp.3.500.000 terdapat 23 % dan yang terakhir pada pendapatan Rp.3.500.000 – 

Rp.4.500.000 terdapat 10 %.Dari hasil tersebut bahwa objek wisata pantai Ngudel ini 

dapat dikunjungi dari orang kelas bawah hingga kelas yang berpenghasilan tinggi 

dikarenakan bahwa tiket masuk ke objek wisata pantai Ngudel ini sebesar 

Rp.5000,dan tidak mempengaruhi responden yang memiliki penghasilan rendah 

untuk tidak berwisata ke objek wisata pantai Ngudel ini.Berikut gambar karakteristik 

berdasarkan penghasilan responden. 

 

< Rp.1.500.000
34%

Rp 1.500.000 -
Rp.2.500.000

33%

Rp.2.500.000 -
Rp.3.500.000

23%

Rp.3.500.000 -
Rp.4.500.000 

10%

GAMBAR 24.KARAKTERISTIK BERDASARKAN 
PENGHASILAN

< Rp.1.500.000 Rp 1.500.000 - Rp.2.500.000

Rp.2.500.000 - Rp.3.500.000 Rp.3.500.000 - Rp.4.500.000
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5.2 Preferensi Wisatawan terhadap Sarana Wisata yang ada di Kawasan  

      Objek Wisata Pantai  Ngudel 

Menurut Chaplin (2002) preferensi adalah suatu sikap yang lebih menyukai 

sesusatu benda daripada benda lainnya. Dan menurut Nicholason (2004) 

mengungkapkan bahwa preferensi wisatawan sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kepuasan/kesenangan (utilitas) yang akan diterima karena keputusan/pilihan yang 

mereka buat. 

Berdasarkan hasil dari data penelitian yang telah dilakukan di objek wisata Pantai 

Ngudel didapatkan preferensi pengunjung berdasarkan dari hasil kuisioner yang telah 

diisi oleh para pengunjung di objek wisata pantai Ngudel tersebut. 

5.2.1 Preferensi pengunjung berdasarkan daya tarik  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel ini peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 50 % pengunjung menyatakan puas dengan daya tarik di 

objek wisata pantai Ngudel ini dan 50 % pengunjung menyatakan pengunjung sangat 

puas dengan daya tarik objek wisata pantai Ngudel dikarenakan pemandangan alam 

yang ada di pantai Ngudel menarik  serta kemudahan untuk mencapai lokasi pantai 

ngudel tersebut. Berikut pada gambar 25 Preferensi pengunjung berdasarkan daya 

tarik. 

  

Puas
50%

Sangat puas
50%

GAMBAR 25 PREFERENSI PENGUNJUNG 
BERDASARKAN DAYA TARIK
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5.2.2 Preferensi pengunjung berdasarkan Fasilitas wisata alami 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel ini peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 3 % menyatakan sangat tidak puas dengan fasilitas wisata 

alami yang berada pada objek wisata pantai Ngudel tersebut kemudian sebesar 23 % 

menyatakan tidak puas dengan fasilitas wisata alami yang ada lalu 60 % menyatakan 

puas dengan fasilitas alami yang ada di objek wisata pantai Ngudel tersebut dan 14 

% menyatakan sangat puas dengan fasilitas wisata alami berupa pemandangan yang 

indah serta kenyamanan yang ada di objek wisata pantai Ngudel tersebut.Berikut 

pada gambar 26 preferensi pengunjung berdasarkan fasilitas wisata alami. 

 

 

5.2.3 Preferensi pengunjung berdasarkan Infrastruktur di luar lokasi wisata 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel ini peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 2 % pengunjung menyatakan sangat tidak puas dengan 

sangat tidak 
puas
3%

tidak puas
23%

puas
60%

sangat puas
14%

GAMBAR 26 PREFERENSI PENGUNJUNG 
BERDASARKAN FASILITAS WISATA ALAMI
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infrastruktur di luar lokasi wisata, lalu 15 % pungunjung menyatakan tidak puas 

dengan infrastruktur di luar lokasi wisata kemudia 65 % pengunjung menyatakan puas 

dengan infrastruktur di luar lokasi wisata dan yang terakhir 18 % pengunjung 

menyatakan sangat puas dengan infrastruktur di luar lokasi wisata 

tersebut.Responden yang menyatakan puas sebesar 65 % tergolong banyak 

dikarenakan responden merasa puas dengan infrastruktur berupa akses jalan yang 

bagus dan kemudahan untuk mencapai lokasi objek wisata serta sistem komunikasi 

seperti GPS yang dapat memandu pengunjung untuk mencapai lokasi wisata.Berikut 

pada gambar 27 preferensi pengunjung berdasarkan infrastruktur di luar lokasi wisata. 

 

 

5.2.4 Preferensi pengunjung berdasarkan Infrastruktur di dalam lokasi wisata 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel ini peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 3 % pengunjung menyatakan sangat tidak puas dengan 

infrastruktur di dalam lokasi wisata pantai Ngudel lalu 23 % pengunjung menyatakan 

tidak puas dengan infrastruktur di dalam lokasi wisata kemudian 60 % pengunjung 

menyatakan puas dengan infrastruktur yang ada di dalam lokasi wisata dan yang 

sangat tidak 
puas
2%

tidak puas
15%

puas
65%

sangat puas
18%

GAMBAR 27 PREFERENSI PENGUNJUNG 
BERDASARKAN INFRASTRUKTUR DI LUAR 

LOKASI WISATA
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terakhir 14 % pengunjung menyatakan sangat puas dengan infrastruktur yang ada di 

dalam lokasi wisata tersebut.Responden menyatakan puas dikarenakan responden 

merasa cukup puas dengan sumber energi listrik yang ada di objek wisata serta 

pengunjung merasa puas dengan pengairan yang dapat digunakan responden di 

objek wisata pantai Ngudel.Berikut pada gambar 28 preferensi pengunjung 

berdasarkan infrastruktur di dalam lokasi wisata. 

 

5.2.5 Preferensi pengunjung berdasarkan Masyarakat,Lingkungan dan Budaya 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel ini peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 27 % pengunjung menyatakan tidak puas dengan 

masyarakat lingkungan dan budaya di objek wisata pantai Ngudel kemudian 53 % 

pengunjung menyatakan puas dengan masyarakat lingkungan dan budaya di objek 

wisata pantai Ngudel dan yang terakhir 20 % pengunjung menyatakan sangat puas 

dengan masyarakat lingkungan dan budaya di objek wisata pantai Ngudel tersebut. 

Responden menyatakan puas dikarenakan responden merasa masyrakat/warga yang 

berada di objek wisata tersebut memberikan layanan yang membuat para pengunjung 

merasa nyaman seperti masyrakat menyediakan sumber energi listrik serta 

sangat tidak 
puas
3% tidak puas

23%

puas
60%

sangat puas
14%

GAMBAR 28 PREFERENSI PENGUNJUNG 
BERDASARKAN INFRASTRUKTUR DI DALAM LOKASI 

WISATA
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menyediakan sistem pengairan untuk pengunjung yang berada di objek wisata serta 

pengunjung menyatakan puas dengan lingkungan yang ada di objek wisata seperti 

pada saat sore hari pengunjung dapat mendengarkan kicauan burung di kawasan 

objek wisata pantai Ngudel.Berikut gambar 29 preferensi pengunjung berdasarkan 

masyarakat lingkungan dan budaya.   

 

5.2.6 Preferensi pengunjung berdasarkan aksebilitas 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel ini peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 20 % pengunjung menyatakan tidak puas dengan aksebilitas 

menuju objek wisata pantai Ngudel tersebut kemudian 65 % pengunjung menyatakan 

puas dengan aksebilitas menuju objek wisata pantai Ngudel tersebut dan 15 % 

pengunjung menyatakan sangat puas dengan aksebilitas objek wisata pantai Ngudel 

tersebut. Responden menyatakan puas tergolong besar sebanyak 65 % dikarenakan 

pengunjung puas dengan akses jalan yang mudah untuk ditempuh serta jarak waktu 

yang ditempuh tidak memakan waktu terlalu lama untuk mencapai lokasi objek wiata 

pantai Ngudel.Berikut pada gambar 30 pengunjung berdasarkan aksebilitas. 

tidak puas
27%

puas
53%

sangat puas
20%

GAMBAR 29 PREFERENSI PENGUNJUNG 
BERDASARKAN MASYARAKAT LINGKUNGAN 

DAN BUDAYA
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5.2.7 Preferensi pengunjung berdasarkan Keramahtamahan (Hospitality) 

 Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel ini peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 13 % pengunjung menyatakan sangat tidak puas dengan 

hospitality yang ada di objek wisata pantai Ngudel kemudian 15 % pengunjung 

menyatakan tidak puas dengan hospitality yang ada di objek wisata pantai ngudel 

tersebut, lalu 60 % pengunjung menyatakan puas dengan hospitality yang ada di 

objek wisata pantai Ngudel serta 12 % pengunjung menyatakan sangat puas dengan 

hospitality yang ada di lokasi objek wisata pantai ngudel tersebut. Responden 

menyatakan puas dikarenakan hospitality berupa keamanan dari petugas yang 

berada di lokasi pantai Ngudel memberikan perlindungan dan memperingati 

pengunjung untuk tidak boleh melakukan aktivitas yang berbahaya seperti berenang 

dan mendaki bukit yang ada di lokasi objek wisata pantai Ngudel.Berikut gambar 31 

Preferensi pengunjung berdasarkan hospitality. 

tidak puas
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puas
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sangat puas
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GAMBAR 30 PENGUNJUNG BERDASARKAN 
AKSEBILITAS
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5.2.8 Preferensi pengunjung berdasarkan Penataan lahan di objek wisata 

 

 Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 22 % pengunjung menyatakan tidak puas dengan penataan 

lahan di objek wisata pantai Ngudel tersebut kemudian 65 % pengunjung menyatakan 

puas dengan penataan lahan di objek wisata pantai ngudel tersebut, dan 13 % 

pengunjung menyatakan sangat puas dengan penataan lahan di objek wisata pantai 

Ngudel tersebut. Responden menyatakan puas dikarenakan penataan lahan yang 

digunakan seperti penanaman pohon cemara sebanyak 2000 batang memberikan 

keindahan yang dapat dinikmati pengunjung serta memberikan kesejukan bagi 

pengunjung yang berwisata ke objek wisata pantai Ngudel.Berikut pada gambar 32 

Preferensi pengunjung berdasarkan penataan lahan di objek wisata pantai Ngudel. 
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GAMBAR 31 PREFERENSI PENGUNJUNG 
BERDASARKAN HOSPITALITY
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5.2.9 Preferensi pengunjung berdasarkan Fasilitas Pendukung 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 35 % pengunjung menyatakan tidak puas dengan fasilitas 

pendukung yang ada di objek wisata pantai Ngudel, kemudian 57 % pengunjung 

menyatakan puas dengan fasilitas pendukung yang ada di objek wisata pantai ngudel 

dan 8 % pengunjung menyatakan sangat puas dengan fasilitas pendukung yang ada 

di objek wisata pantai ngudel tersebut. Responden menyatakan puas dikarenakan 

warga yang berada di lokasi objek wisata memberikan lahan untuk pengunjung yang 

ingin melakukan camping di lokasi objek wisata pantai Ngudel serta tersedianya 

warung makan di lokasi objek wisata untuk pengunjung yang mempermudah 

pengunjung untuk lebih lama berwisata di objek wisata pantai Ngudel.Berikut pada 

gambar 33 preferensi pengunjung berdasarkan fasilitas pendukung. 

tidak puas
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sangat puas
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GAMBAR 32 PREFERENSI PENGUNJUNG 
BERDASARKAN PENATAAN LAHAN DI OBJEK 
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5.2.10 Preferensi pengunjung berdasarkan Fasilitas buatan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian pada objek wisata pantai Ngudel peneliti 

menyimpulkan hasil dari data kuisioner yang telah diisi oleh pengunjung ini memiliki 

hasil preferensi sebesar 13 % pengunjung menyatakan sangat tidak puas dengan 

fasilitas buatan yang ada di objek wisata pantai Ngudel tersebut, kemudian 40 % 

pengunjung menyatakan tidak puas dengan fasilitas buatan yang ada di objek wisata 

pantai ngudel tersebut lalu 37 % preferensi pengunjung menyatakan puas dengan 

fasilitas buatan yang ada di objek wisata pantai ngudel tersebut dan yang terakhir 10 

% pengunjung menyatakan puas dengan fasilitas buatan yang ada di objek wisata 

pantai Ngudel tersebut. Responden menyatakan tidak puas dikarenakan responden 

merasa ingin di lokasi objek wisata pantai Ngudel ini dibangunnya fasilitas buatan 

seperti rumah pohon,ayunan ataupun flying fox yang berada di lokasi objek wisata 

pantai Ngudel.Berikut pada gambar 34 preferensi pengunjung berdasarkan fasilitas 

buatan di objek wisata pantai Ngudel tersebut. 
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5.3 Analisis Faktor Yang Dapat Mempengaruhi kunjungan ke Objek Wisata 

Pantai  Ngudel 

   5.3.1 Faktor – Faktor Yang dipertimbangkan Pengunjung ke Objek wisata   

           Pantai  Ngudel 

Berdasarkan dari data penelitian yang telah dilakukan di Pantai Ngudel dan 

perhitungan dari komputer dengan menggunakan program SPSS 20, diperoleh hasil 

output analisis faktor yang dapat dilihat pada tabel 1. Variabel variabel yang 

dipertimbangkan dalam mempengaruhi jumlah pengunjung ke objek wisata Pantai 

Ngudel terdiri dari 10 variabel yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Varieabel Kuisioner Penelitian 

Variabel 

X1 Daya Tarik objek wisata pantai Ngudel 

X2 Fasilitas wisata alami 

X3 Infrastruktur di luar lokasi wisata 

X4 Infrastruktur di dalam lokasi wisata 

X5 Masyarakat,Lingkungan dan Budaya 

X6 Aksebilitas 

X7 Hospitalitiy (Keramahtamahan) 

X8 Penataan lahan di objek wisata 

X9 Fasilitas pendukung 

X10 Fasilitas buatan 

 

sangat tidak puas
13%

tidak puas
40%

puas
37%

sangat puas
10%

Gambar 34 PREFERENSI PENGUNJUNG BERDASARKAN 
FASILITAS BUATAN
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KMO dan Barlett ‘ s test adalah kesimpulan tentang layak tidaknya analisis 

faktor dilakukan,baru sah secara statistic dengan menggunakan uji Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) Measure of Adequacy dan Barlett Test of Spericity (simamora,2005).Nilai 

KMO dan Barlett Test of Specity dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 dibawah. 

Tabel 2. KMO and Barlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .583 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 96.226 

df 45 

Sig. .000 

 

Berdasarkan Tabel 2 angka KMO-MSA mencapai 0,583 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel asal mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan pengunjung untuk 

tertarik mengunjungi objek wisata Pantai Ngudel.Pernyataan tersebut didukung 

dengan nilai yang signifikan.Artinya variabel asal secara signifikan mempengaruhi 

pertimbangan pengunjung untuk berkunjung ke objek wisata Pantai Ngudel tersebut. 

Maka dari pada itu variabel awal dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui 

variabel mana saja yang dapat diproses lebih lanjut,dan variabel mana yang harus 

dikeluarkan.Proses analisis yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan variabel 

yang memliki MSA dibawah 0,5 dari 10 variabel yang telah ditentukan oleh peneliti 

untuk pertimbangan pengunjung yang berkunjung ke objek wisata Pantai Ngudel 

tersebut.Setelah  proses nilai KMO-MSA lalu dilakukan analisis lebih lanjut yaitu 

dengan melihat lampiran 2 yaitu tabel anti image matice,pada anti image 

correlation,nilai veriabel pada angka yang bertanda a pada tabel anti image matice 

yang berada pada anti image correlation sudah lebih dari 0,5,sehingga analisis faktor 

lebih lanjut dapat dilakukan yaitu analisis uji extraction,rotation dan scores. 
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Adapun nilai faktor-faktor yang dipertimbangkan responden dalam 

mengunjungi objek wisata Pantai Ngudel dapat di lihat pada tabel 3.Tabel 3 tersebut 

merupakan hasil rangkuman penelitian untuk seluruh variabel yang ditanyakan pada 

responden pada saat peneliti melakukan penelitian di objek wisata Pantai Ngudel 

tersebut.Nilai respon menggambarkan presentase untuk penilaian responden 

terhadap variabel variabel yang ada pada tabel 3 tersebut.Apabila semakin tinggi nilai 

respon yang ada pada tabel tersebut maka faktor tersebut semakin penting untuk 

mempertimbangkan responden atau semakin mempengaruhi pengunjing untuk 

mengunjungi objek wisata Pantai Ngudel tersebut.Nilai respon yang ada pada tabel 3 

di bawah ini diperoleh dari nilai communality yang ada pada analisis faktor.Untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengunjung untuk berkunjung ke 

objek wisata Pantai Ngudel ini dapat diketahui dengan mengurutkan nila faktor-faktor 

dari yang terbesar hingga terkecil untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi pengunjung untuk berwisata ke objek wisata tersebut.Dari tabel 3 

dibawah urutan yang merupakan faktor yang mempengaruhi pengunjung untuk 

berkunjung ke objek wisata tersebut yaitu yang pertama adalah faktor hospitality yang 

bernilai 0,871 lalu faktor yang kedua adalah Prasarana yang bernilai 0,754 lalu faktor 

ketiga adalah fasilitas dengan nilai 0,748 lalu faktor yang keempat dan kelima yang 

bernilai sama dengan nilai 0,64 ialah faktor aksibilitas dan penggunahan lahan di 

objek wisata lalu faktor keenam faktor daya Tarik dengan nilai 0,592 kemudian faktor 

ketujuh faktor sarana dengan nilai 0,572 dan faktor kedelapan Sembilan dan sepuluh 

ialah faktor infrastruktur,faktor objek buatan dan masyarakat lingkungan dan budaya 

dengan nila faktor 0570,0544 dan 0,533. 
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 Tabel 3. Nilai respon faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan ke objek   

wisata pantai Ngudel 

 

Pada tabel 3 nilai respon yang paling tinggi adalah nilai faktor hospitality 

pada objek wisata pantai Ngudel.Menurut Badruddin (2001) wisatawan yang berada 

dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan 

khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan 

wisata yang akan mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan 

perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja 

wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama 

perjalanan wisata.Jadi pada faktor hospitality di objek wisata pantai Ngudel ini 

memberikan keramahtamahan kepada pengunjung objek wisata pantai Ngudel untuk 

memberikan kenyamanan kepada pengunjungnya.Hospitality di suatu tempat objek 

wisata sangat mempengaruhi dikarenakan agar pengunjung merasa nyaman dengan 

tempat yang mereka datangi. 

Dan faktor kedua yang mempengaruhi pengunjung ke objek wisata Pantai 

Ngudel adalah Fasilitas wisata alami (Prasarana) .Menurut Nugraha 

Variabel Nilai respon 
(Communality) 

X1 Daya Tarik 0,592 

X2 Fasilitas wisata alami 0,754 

X3 Infrastruktur di luar lokasi wisata 0,572 

X4 Infrastruktur di dalam lokasi wisata 0,570 

X5 Masyarakat,lingkungan dan budaya 0,533 

X6 Aksebilitas 0,624 

X7 Hospitality 0,871 

X8 Penataan Lahan di objek wisata 0,624 

X9 Fasilitas pendukung 0,748 

X10 Fasilitas buatan 0,544 
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(2008),Prasarana wisata adalah fasilitas utama yang sangat penting dalam kegiatan 

wisata.Dalam penelitian ini prasarana yang ada menuju ke objek wisata pantai Ngudel 

ini seperti akses jalan yang mudah karena adanya JLS (Jalur Lintas Selatan) yang 

sudah dibuat oleh Pemerintah memudahkan pengunjung untuk berwisata ke pantai 

Ngudel tersebut,kemudian prasarana seperti adanya warung makan yang ada serta 

ketersediaan lahan parkir termasuk luas membuat pengunjung mempertimbangkan 

untuk berkunjung ke objek wisata pantai Ngudel tersebut. 

Dan faktor ketiga yang mempengaruhi pengunjung ke objek wisata ini adalah 

fasilitas pendukung yang ada di objek wisata pantai Ngudel tersebut.Menurut 

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

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

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

dibutuhkan fasilitas penginapan.Menurut Pengunjung fasilitas salah satu faktor yang 

mempengaruhi untuk dipertimbangkan berkunjung ke objek wisata pantai Ngudel 

dikarenakan menurut pengunjung fasilitas yang disediakan seperti lahan untuk 

perkemahan yang luas dan tersedianya warung makan dan toilet 24 jam serta 

tersedianya genset sebagai penerang di objek wisata ini.Walaupun di objek wisata 

Pantai Ngudel belum tersedianya arus Listrik PLN akan tetapi warga yang tinggal di 

objek wisata tersebut menyediakan genset sebagai arus listrik untuk memberikan 

kebutuhan penerangan pada malam hari bagi pengunjung yang ingin berkemah di 

objek wisata tersebut. 

Dan faktor keempat yang mempengaruhi pengunjung ke objek wisata ini adalah 

Penataan lahan di objek wisata yang ada di objek wisata pantai Ngudel 

tersebut.Menurut Noer (2011),aspek perencanaan pengembangan objek wisata alam 

mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang (tata ruang wilayah), 
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standarisasi,identifikasi,potensi,koordinasi lintas sektoral,pendanaan dan sistem 

informasi objek wisata alam.Menurut pengunjung penataan lahan di objek wisata ini 

mempengaruhi pengunjung untuk mempertimbangkan berkunjung ke objek wisata 

pantai Ngudel tersebut.Dikarenakan penataan lahan yang terdapat di objek wisata 

pantai Ngudel tersebut tertata rapi (dapat dilihat pada gambar 9) sehingga menjadi 

salah satu daya tarik yang dipertimbangkan oleh pengunjung untuk berkunjung ke 

objek wisata tersebut. 

  5.3.2 Nilai Total Variance  

Nilai total variance explained ini dengan menunjukkan besarnya persentase 

keragaman faktor-faktor yang telah terbentuk. Dalam lampiran 3 terdapat nilai 

eigenvalue dari tiap-tiap faktor yang terbentuk. Faktor pertama memiliki eigenvalue 

sebesar 2,483 kemudian faktor kedua sebesar 1,659 lalu faktor ketiga memilik total 

1,161 dan faktor keempat memiliki nilai 1,129.Agar dapat menjelaskan keragaman 

faktor maka dapat dilihat berdasarkan nilai eigenvaluenya,komponen dengan 

eigenvalue >1 adalah komponen yang dipakai.Kolom comulative % pada lampiran 3 

menunjukkan presentase kumulatif varians yang dapat dijelaskan oleh 

faktor.Besarnya keragaman yang mampu diterangkan oleh faktor pertama sebesar 

24,828 %,kemudian keragaman yang diterangkan pada faktor pertama dan kedua 

16,590 %,dan keragaman yang diterangkan pada faktor pertama,kedua dan ketiga 

53,025 % dan keempat faktor mampu menjelaskan keragaman total sebesar 64,319 

% dan dapat disimpulkan bahwa keempat faktor yang ada sudah cukup untuk 

mewakili keragaman variabel-variabel asal yang ada sebelumnya. 

Pada lampiran 3 dijelaskan setelah dilakukannya rotasi pada keempat faktor 

tersebut maka nilai variance yang terlihat menjadi faktor pertama nilai awal variance 
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sebelum rotasi sebesar 24,828% dan setelah dilakukannya rotasi menjadi 18,871 % 

lalu pada faktor kedua nilai variance awal sebelum rotasi sebesar 16,590 % dan 

setelah dilakukannya rotasi maka nilai variance ny menjadi 18,257 % dan pada faktor 

ketiga nilai variance awal sebelum rotasi sebesar 11,607 % dan nilai variance setelah 

dilakukannya rotasi menjadi 15,302 % dan pada faktor keempat nilai variance 

sebelum dilakukan rotasi sebesar 11,294 % dan nilai variance pada faktor keempat 

setelah dilakukannya rotasi menjadi 11,888 %. 

 5.3.3 Scree Plot 

Scree Plot adalah salah satu alternative yang membantu peneliti untuk 

menentukan berapa banyak faktor yang terbentuk yang dapat mewakili keragaman 

perubahan asal.Menurut Suliyanto (2005), scree plot pada dasarnya merupakan grafik 

yang menggambarkan hubungan antara faktor dengan eigenvalue, pada sumbu Y 

menunjukkan eigenvalue, sedangkan pada sumbu X menunjukkan jumlah faktor. 

Untuk dapat menentukan berapa jumlah faktor yang diambil, ditandai dengan slope 

yang sangat tajam antara faktor yang satu dengan faktor berikutnya.Scree plot pada 

faktor yang mempengaruhi pengunjung ke objek wisata pantai Ngudel dapat dilihat 

pada Gambar 35 dibawah ini : 

 
                 Gambar 35 Scree plot pengunjung pantai Ngudel 
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Pada gambar 35 diatas menunjukkan pada komponen pertama hingga ke komponen 

4 menunjukkan pola garis yang masih landai kemudian pada komponen keempat pola 

tidak menunjukkan perubahan dan berada pada titik eigenvalue sama dengan 

komponen keempat yaitu 1,0 yang menandakan bahwa komponen pertama sampai 

komponen keempat membentuk menjadi 4 model.Dan pada komponen kelima hingga 

komponen sepuluh tidak dimasukkan ke dalam model dikarenakan pada gambar 23 

diatas bahwa faktor kelima hingga kesepuluh < 1 sehinggan kelima faktor yang < 1 

tidak dimasukkan ke dalam model. 

5.3.4 Faktor wisata yang mempengaruhi jumlah kunjungan objek wisata pantai   

         Ngudel 

Faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan objek wisata pantai Ngudel 

dapat diketahui melalu tabel component matrix.Tabel component matrix berfungsi 

untuk menunjukkan besarnya korelasi tiap variabel dalam faktor yang terbentuk.Nilai 

koefisian korelasi antara variabel dengan faktor yang terbentuk (loading faktor) dapat 

dilihat melalui tabel component matrix.Pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 di 

bawah ini menghasilkan matrix loading faktor yang milai dari keempat faktor tersebut 

merupakan koefisien korelasi antara variabel dengan faktor-faktor tersebut. 

Tabel 4. Rotated component matrix 
 

 Komponen Rotated matrix 

1 2 3 4 

Daya Tarik .201 -.181 .716 .084 

Fasilitas wisata alami .858 -.057 .126 -.004 

Infrastruktur di luar lokasi wisata .079 .190 .726. -.053 

Infrastruktur di dalam lokasi wisata .742 .084 .083 -.069 
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Masyarakat,lingkungan dan budaya .038 .612 .232 .321 

Aksebilitas -.121 .460 .629 .046 

Hospitality .111 .090 .035 .922 

Penataan Lahan di objek wisata .026 .782 -.043 .098 

Fasilitas pendukung .213 .726 .127 -.401 

Fasilitas buatan .693 . 121 -.007 .223 

 
Berdasarkan hasil dari tabel rotated komponen matrix diatas terdapat empat 

komponen yang diekstrak yang menjadi terbagi : 

a.komponen wisata alami ( X2,x4,x10) 

b.komponen faktor Penataan Lahan di objek wisata (X5,X8,X9) 

c.komponen faktor Aksebilitas (X1,X3,X6) 

d.komponen faktor hospitality (X7) 

a. Komponen wisata alami 

Variabel penciri komponen pertama yaitu komponen Infrastruktur yang 

tersusun atas tiga variabel : variabel fasilitas wisata alami (X2), Infrastruktur di dalam 

lokasi objek wisata(X4) dan fasilitias buatan(X10).Menurut Yoeti (1996) infrastruktur 

kepariwisataan sesungguhnya merupakan “tourist supply” yang perlu ;dipersiapkan 

atau disediakan bila akan mengembangkan industri pariwisata, karena kegiatan 

pariwisata pada hakekatnya tidak lain adalah salah satu kegiatan dari sektor 

perekonomian juga. Yang dimaksud Infrastruktur adalah “semua fasilitas yang 

memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa 

sehingga dapat memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya”. Jadi fungsi dari 

prasarana adalah untuk melengkapi sarana kepariwisataan sehingga dapat 
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memberikan pelayanan sebagai mana mestinya. Di dalam penelitian di objek wisata 

pantai Ngudel komponen infrastruktur yang ada di objek wisata mempengaruhi untuk 

berwisata ke objek wisata tersebut dikarenakan infrastruktur yang telah tersedia 

sudah memenuhi keinganan pengunjung tersebut. 

b.Komponen faktor Penataan Lahan di objek wisata 

Komponen kedua terdiri dari tiga variabel : variabel Masyarakat, lingkungan 

dan budaya dan (X5),kemudian variabel penataan lahan di objek wisat dan (X8) dan 

variabel fasilitas pendukung (X9).Ketiga komponen tersebut termasuk dalam 

komponen Penataan Lahan di objek wisata dikarenakan didalam ketiga variabel 

tersebut mempengaruhi faktor daya Tarik objek wisata dimana daya Tarik wisata 

termasuk salah satu penataan lahan di objek wisata tersebut.Dimana komponen 

penataan lahan ini berpengaruh dikarenakan tatanan pohon yang berada di sekitar 

lokasi objek wisata ditata sangat rapi yang menjadikan salah satu daya tarik maupun 

fasilitas pendukung yang ada di lokasi objek wisata tersebut.Dan adanya penataan 

tempat mangrove yang ada di objek wisata ini juga menjadi daya tarik pengunjung 

berkunjung ke objek wisata tersebut.Maka dalam penelitian ini peneliti dapat 

menyimpulkan komponen penataan di lokasi objek wisata sangat mempengaruhi 

kunjungan ke objek wisata pantai Ngudel tersebut. 

c.Komponen faktor aksebilitas 

Komponen ketiga terdiri dari tiga variabel : variabel daya Tarik (X1),Infrasturktur di luar 

lokasi wisata (X3) dan variabel aksebilitas (X6).Ketiga variabel ini dikatakan 

komponen fasilitas pada objek wisata pantai Ngudel dikarenakan adanya keterkaitan 

dengan ketiga variabel tersebut dimana selain variabel daya Tarik variabel 

infrastruktur di luar lokasi wisata dan aksebilitas ini mempengaruhi suatu 
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pertimbangan pengunjung untuk mengunjungi objek wisata pantai Ngudel itu 

sendiri.Dimana infrastruktur di luar lokasi wisata seperti JLS yang dilalui sangat 

bagus,petunjuk arah menuju lokasi objek wisata mempengaruhi aksebilitas perjalanan 

pengunjung serta daya tarik yang berada di lokasi objek wisata menjadi pertimbangan 

pengunjung berkunjung ke objek wisata pantai Ngudel tersebut. 

d.Komponen faktor Hospitality 

Komponen hospitality hanya terdiri satu variabel yakni hospitality itu 

sendiri.Komponen hospitality ini seperti yang ada pada buku Badruddin (2001) bahwa 

wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan 

kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan 

gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi. Maka kebutuhan 

dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta 

keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan 

merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.Dalam penelitian ini disimpulkan 

bahwa komponen hospitality mempengaruhi kunjungan ke objek wisata pantai Ngudel 

tersebut.Dikarenakan hasil dari kuisioner tersebut menyatakan bahwa pengunjung 

yang berkunjung ke objek wisata pantai Ngudel tersebut memberikan nilai bahwa 

keramahtamahan yang diberikan oleh warga yang berada atau tinggal di objek wisata 

pantai Ngudel ini memberikan kenyamanan dan merasa aman pada saat berkunjung 

ke objek wisata pantai Ngudel tersebut. 
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 VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kunjungan ke objek wisata pantai Ngudel di Desa Sidurejo 

Kecamaan Gedangan Kabupaten Malang Jawa Timur yang dilaksanakan pada bulan 

November 2016.Terdapat beberapa hal yang dikemukakan sebagai kesimpulan 

penelitian ini, yakni : 

a) Ada empat komponen utama yang mempengaruhi pengunjung untuk berkunjung  

ke objek wisata pantai Ngudel yaitu komponen wisata alami, komponen Penataan 

lahan di objek wisata kemudian komponen Aksebilitas serta komponen hospitality. 

b) Nilai preferensi yang tertinggi didapat dengan nilai 60 % dan 65 % dimana nilai 

preferensi 60 % diperoleh dari preferensi responden berdasarkan fasilitas wisata 

alami, infrastruktur di dalam lokasi wisata, dan berdasarkan hospitality.Nilai 

preferensi kedua diperoleh 65 % diperoleh dari preferensi pengunjung 

berdasarkan aksebilitas, penataan lahan di objek wisata, dan infrastruktur di luar 

lokasi wisata. 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan bagi pengelola sebagai berikut : 

a) Perlu adanya penambahan komponen yang dapat membuat objek wisata pantai 

Ngudel ini memberikan kesan yang lebih berkesan kepada pengunjung yang 

berwisata ke objek wisata pantai Ngudel tersebut. 

b) Menambah fasilitias seperti rumah pohon,ayunan pohon untuk memberikan kesan 

agar pengunjung yang berwisata mau mempertimbangkan untuk kembali 

berwisata ke pantai Ngudel tersebut. 

Saran yang dapat diberikan bagi Pemerintah sebagai berikut : 

a) Pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih untuk membantu 

perkembangan objek wisata pantai Ngudel seperti memberikan aliran listrik dari 

PLN dan memberikan air dari PDAM untuk memberikan kemudahan,agar para 

pengunjung dapat mempertimbangkan untuk berwisata ke objek wisata pantai 

Ngudel tersebut. 

b) Pemerintah dapat memberikan  penyuluhan kepada warga /masyarakat di lokasi 

objek wisata pantai Ngudel agar dapat merawat hutan Mangrove yang telah di 

berikan. 

c) Pemerintah dapat memberikan kebijakan kepada pihak Dinas yang terkait seperti 

Dinas Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk membantu pengelolaan objek wisata 

Pantai Ngudel agar dapat menjadi objek ekowisata. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1.Skema Kerja Penelitian 

No Kegitan 
Bulan Oktober-November 2016 

Minggu - 1 Minggu - 2 Minggu - 3 Minggu -5 

1 

Penelitian  
- observasi 
- Wawancara 
- kuisoner 

 

               

2 Pengumpulan 
data  

               

3 Hasil data 
lapang 

               

4 

Laporan 
- Penyusunan 
Laporan 

- Hasil 
Laporan 

               

5 
Ujian 

               

 

 

 

 



Reproduced Correlations 

 Dayatarik Prasarana Sarana Infrastruktur MsLidanBud Aksebilitas Hospitality Penggunaanlahan Fasilitas Objekbuatan 

Reproduce

d 

Correlation 

Dayatarik .592a .272 .496 .188 .089 .346 .109 -.159 -.032 .131 

Fasilitaswisataal

ami 
.272 .754a .149 .642 .026 -.051 .091 -.027 .159 .585 

Infrastrukturdilua

rlokasiwisata 
.496 .149 .572a .139 .270 .532 .003 .114 .268 .061 

Infrastrukturdidal

amlokasiwisata 
.188 .642 .139 .570a .077 -.002 .029 .075 .257 .508 

MsLidanBud .089 .026 .270 .077 .533a .437 .363 .501 .353 .170 

Aksebilitas .346 -.051 .532 -.002 .437 .624a .092 .334 .369 -.023 

Hospitality .109 .091 .003 .029 .363 .092 .871a .162 -.276 .293 

Penaataanlahan

diobjekwisata 
-.159 -.027 .114 .075 .501 .334 .162 .624a .528 .135 

Fasilitaspenduku

ng 
-.032 .159 .268 .257 .353 .369 -.276 .528 .748a .145 

Fasilitasbuatan .131 .585 .061 .508 .170 -.023 .293 .135 .145 .544a 

Residualb 

Dayatarik 
 

-.078 -.286 .006 .058 -.148 -.030 .130 .087 -.052 

Fasilitaswisataal

ami 
-.078 

 

.043 -.137 -.014 .030 -.004 .076 -.065 -.116 

Infrastrukturdilua

rlokasiwisata 
-.286 .043 

 

-.100 -.038 -.129 -.003 .021 -.092 .096 

Infrastrukturdidal

amlokasiwisata 
.006 -.137 -.100 

 

.042 .064 .057 -.027 -.042 -.269 

MsLidanBud .058 -.014 -.038 .042 
 

-.196 -.136 -.180 -.030 -.062 

Aksebilitas -.148 .030 -.129 .064 -.196 
 

.045 -.057 -.031 .033 

Lampiran 10 Nilai Reproduced Correlation 



 

 

 

Hospitality -.030 -.004 -.003 .057 -.136 .045 
 

-.044 .118 -.087 

Penaataanlahan

diobjekwisata 
.130 .076 .021 -.027 -.180 -.057 -.044 

 

-.166 -.062 

Fasilitaspenduku

ng 
.087 -.065 -.092 -.042 -.030 -.031 .118 -.166 

 

.017 

Fasilitasbuatan -.052 -.116 .096 -.269 -.062 .033 -.087 -.062 .017 
 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Reproduced communalities 

b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 27 (60.0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05. 



Lampiran 11 Rotated Component Matrix 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

Dayatarik .201 -.181 .716 .084 

Fasilitaswisataalami .858 -.057 .126 -.004 

infrastrukturdiluarlokasiwisat

a 
.079 .190 .726 -.053 

Infrastrukturdidalamlokasiwi

sata 
.742 .084 .083 -.069 

MsLidanBud .038 .612 .232 .321 

Aksebilitas -.121 .460 .629 .046 

Hospitality .111 .090 .035 .922 

Penataanlahandiobjekwisat

a 
.026 .782 -.043 .098 

Fasilitaspendukung .213 .726 .127 -.401 

Fasilitasbuatan .693 .121 -.007 .223 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 
 



Lampiran 12 Nilai Component Transformation Matrix 

 
 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 .562 .618 .532 .138 

2 .787 -.582 -.182 .094 

3 -.195 -.150 .131 .960 

4 .160 .508 -.817 .223 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 



Lampiran 2. Tabel Anti image matrices 

 

Anti-image Matrices 

 Dayatarik Prasarana Sarana Infrastruktur MsLidanBud Aksebilitas Hospitality Penggunaanlahan Fasilitas Objekbuatan 

Anti-image 

Covariance 

Dayatarik .876 -.080 -.086 -.080 -.087 -.112 -.018 .097 .027 .026 

Prasarana -.080 .571 -.127 -.290 .081 .078 .001 -.049 .024 -.250 

Sarana -.086 -.127 .740 .095 -.129 -.262 .103 .004 .027 -.064 

Infrastruktur -.080 -.290 .095 .685 -.052 -.024 -.045 .047 -.120 .023 

MsLidanBud -.087 .081 -.129 -.052 .743 .021 -.192 -.145 -.170 -.011 

Aksebilitas -.112 .078 -.262 -.024 .021 .678 -.149 -.101 -.182 .065 

Hospitality -.018 .001 .103 -.045 -.192 -.149 .781 -.088 .249 -.169 

Penggunaanlah

an 
.097 -.049 .004 .047 -.145 -.101 -.088 .778 -.185 .024 

Fasilitas .027 .024 .027 -.120 -.170 -.182 .249 -.185 .646 -.121 

Objekbuatan .026 -.250 -.064 .023 -.011 .065 -.169 .024 -.121 .718 

Anti-image 

Correlation 

Dayatarik .701a -.113 -.106 -.103 -.108 -.145 -.022 .118 .036 .032 

Prasarana -.113 .555a -.196 -.464 .125 .126 .002 -.073 .039 -.391 

Sarana -.106 -.196 .586a .133 -.175 -.370 .136 .005 .039 -.087 

Infrastruktur -.103 -.464 .133 .594a -.073 -.035 -.061 .065 -.181 .032 

MsLidanBud -.108 .125 -.175 -.073 .651a .030 -.252 -.191 -.245 -.015 

Aksebilitas -.145 .126 -.370 -.035 .030 .596a -.205 -.139 -.275 .093 

Hospitality -.022 .002 .136 -.061 -.252 -.205 .355a -.113 .350 -.226 

Penggunaanlah

an 
.118 -.073 .005 .065 -.191 -.139 -.113 .688a -.261 .032 

Fasilitas .036 .039 .039 -.181 -.245 -.275 .350 -.261 .554a -.178 

Objekbuatan .032 -.391 -.087 .032 -.015 .093 -.226 .032 -.178 .607a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 



Lampiran 5 Nilai KMO and Bartlett’s Test 
 
 
 

 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .583 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 96.226 

df 45 

Sig. .000 



Lampiran 8. Scree Plot 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



Lampiran 3.Nilai Total Variance 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.483 24.828 24.828 2.483 24.828 24.828 1.887 18.871 18.871 

2 1.659 16.590 41.418 1.659 16.590 41.418 1.826 18.257 37.129 

3 1.161 11.607 53.025 1.161 11.607 53.025 1.530 15.302 52.431 

4 1.129 11.294 64.319 1.129 11.294 64.319 1.189 11.888 64.319 

5 .882 8.818 73.137       

6 .714 7.142 80.279       

7 .632 6.324 86.602       

8 .618 6.185 92.787       

9 .367 3.668 96.455       

10 .354 3.545 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 



 Lampiran 4. Nilai Correlation Matrix 

 

 

 

Correlation Matrixa 

 Dayatarik Fasilitaswi

sataalami 

Infrastrukturdil

uarlokasiwisata 

Infrastrukturdil

uarlokasiwisat

a 

MsLidanBud Aksebilitas Hospitality Penaataanlahan

diobjekwisata 

Fasilitaspe

ndukung 

Fasilitasbuatan 

Correla

tion 

Dayatarik 1.000 .194 .211 .194 .147 .198 .079 -.028 .055 .079 

Fasilitaswisataa

lami 
.194 1.000 .192 .506 .012 -.021 .086 .048 .094 .469 

Infrastrukturdilu

arlokasiwisata 
.211 .192 1.000 .038 .233 .402 .000 .135 .175 .156 

Infrastrukturdid

alamlokasiwisat

a 

.194 .506 .038 1.000 .119 .062 .086 .048 .215 .239 

MsLidanBud .147 .012 .233 .119 1.000 .241 .227 .321 .323 .108 

Aksebilitas .198 -.021 .402 .062 .241 1.000 .138 .278 .338 .010 

Hospitality .079 .086 .000 .086 .227 .138 1.000 .118 -.158 .206 

Penaataanlaha

ndiobjekwisata 
-.028 .048 .135 .048 .321 .278 .118 1.000 .362 .073 

Fasilitaspenduk

ung 
.055 .094 .175 .215 .323 .338 -.158 .362 1.000 .162 

Fasilitasbuatan .079 .469 .156 .239 .108 .010 .206 .073 .162 1.000 

Sig. (1-

tailed) 

Dayatarik 
 

.069 .053 .069 .131 .065 .274 .415 .337 .274 

Fasilitaswisataa

lami 
.069 

 

.071 .000 .464 .438 .256 .357 .237 .000 

Infrastrukturdilu

arlokasiwisata 
.053 .071 

 

.386 .037 .001 .500 .152 .090 .117 



Infrastrukturdid

alamlokasiwisat

a 

.069 .000 .386 

 

.183 .320 .256 .357 .050 .033 

MsLidanBud .131 .464 .037 .183 
 

.032 .041 .006 .006 .205 

Aksebilitas .065 .438 .001 .320 .032 
 

.147 .016 .004 .470 

Hospitality .274 .256 .500 .256 .041 .147 
 

.184 .114 .057 

Penaataanlaha

ndiobjekwisata 
.415 .357 .152 .357 .006 .016 .184 

 

.002 .290 

Fasilitaspenduk

ung 
.337 .237 .090 .050 .006 .004 .114 .002 

 

.108 

Fasilitasbuatan .274 .000 .117 .033 .205 .470 .057 .290 .108 
 

a. Determinant = .173 

 



Lampiran 6 Nilai Communalties 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Dayatarik 1.000 .592 

Fasilitaswisataalami 1.000 .754 

infrastrukturdiluarlokasiwisat

a 
1.000 .572 

Infrastrukturdidalamlokasiwi

sata 
1.000 .570 

MsLidanBud 1.000 .533 

Aksebilitas 1.000 .624 

Hospitality 1.000 .871 

Penataanlahandiobjekwisat

a 
1.000 .624 

Fasilitaspendukung 1.000 .748 

Fasilitasbuatan 1.000 .544 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
 



Lampiran 7. Nilai Total Variance Explained 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.483 24.828 24.828 2.483 24.828 24.828 1.887 18.871 18.871 

2 1.659 16.590 41.418 1.659 16.590 41.418 1.826 18.257 37.129 

3 1.161 11.607 53.025 1.161 11.607 53.025 1.530 15.302 52.431 

4 1.129 11.294 64.319 1.129 11.294 64.319 1.189 11.888 64.319 

5 .882 8.818 73.137       

6 .714 7.142 80.279       

7 .632 6.324 86.602       

8 .618 6.185 92.787       

9 .367 3.668 96.455       

10 .354 3.545 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 



Lampiran 9 Component Matrix 
 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

Dayatarik .393 .141 .162 -.626 

Fasilitaswisataalami .514 .685 -.147 .005 

infrastrukturdiluarlokasiwisat

a 
.540 -.185 .000 -.496 

Infrastrukturdidalamlokasiwi

sata 
.504 .514 -.213 .078 

MsLidanBud .567 -.338 .239 .199 

Aksebilitas .557 -.473 .081 -.289 

Hospitality .264 .115 .855 .240 

Penataanlahandiobjekwisat

a 
.489 -.417 -.034 .458 

Fasilitaspendukung .580 -.315 -.519 .209 

Fasilitasbuatan .491 .497 .060 .228 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

 
 



Lampiran 13 Responden Pantai Ngudel 
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