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IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Wisata edukasi Kampung Coklat merupakan salah satu 
agrowisata yang berada di Kabupaten Blitar, tepatnya di Jalan 
Benteng Blorok No. 18 Desa Plosorejo Kecamatan 
Kademangan. Agrowisata ini didirikan di lahan pertanian kakao 
seluas 750 m2 oleh oleh Bapak Kholid yang merupakan pemilik 
sekaligus pimpinan wisata edukasi Kampung Coklat. Berdirinya 
agrowisata ini tidak terlepas dari peran Gabungan Kelompok 
Tani (Gapoktan) kakao Blitar Guyub Santoso yang 
beranggotakan seluruh petani kakao Blitar, termasuk Bapak 
Kholid. Gapoktan Guyub Santoso mulai melakukan budidaya 
kakao pada tahun 2004. Mulai tahun 2007, Gapoktan ini sudah 
mampu mengirim biji kakao kering yang diekspor ke beberapa 
negara, seperti Malaysia dan Filipina. Gapoktan Guyub Santoso 
melegalkan usahanya dengan mengajukan badan hukum 
berupa Unit Dagang (UD) dan Comanditer Vennootschap (CV) 
dengan nomor tanda daftar perusahaan (TDP) masing-masing 
yaitu 133155202455 (110) dan 133151100354 (110) serta 
nomor pokok wajib pajak 21.007.036.3-653.000. 

Pada tahun 2009, Gapoktan Guyub Santoso mendirikan 
Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan nomor akta pendirian 
331/11/BH/XVI.3/409.104/2009. KSU ini menjual biji kakao 
kering cokelat siap konsumsi dengan merek “Gusant” dan 
produk olahan dari cokelat seperti ice cream, cokelat, mie 
cokelat, cokelat seduh, brownis, buah lapis cokelat, dan roti 
lapis cokelat. Pada awal tahun 2014, Bapak Kholid dan 
mendirikan wisata edukasi Kampung Coklat. Dengan semakin 
meningkatnya pengunjung di agrowisata ini, pihak manajemen 
berusaha keras untuk melakukan perbaikan fasilitas dan jasa 
yang diberikan untuk tetap menjaga eksistensinya. Pada akhir 
tahun 2014, manajemen mulai melakukan pemasaran produk 
olahan cokelatnya sehingga banyak dikenal oleh masyarakat di 
Jawa Timur terutama dikalangan pejabat dan pelajar. Cokelat 
Gusant mulai dikenal melalui ajang pameran kota Blitar, Malang 
dan Batam. 
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Agrowisata Kampung Coklat sudah memiliki 135 orang 
pekerja yang merupakan penduduk sekitar Desa Plososrejo. 
Kampung Coklat pada tahun 2015 sudah mampu memproduksi  
cokelat sebanyak 180 kg/produksi dengan satu hari dapat 
melakukan dua hingga tiga kali produksi. Produk cokelat Gusant 
hanya dapat dibeli pada gallery atau outlet di Kampung Coklat 
saja. Hal ini dikarenakan cokelat saat ini cokelat saat ini Gusant 
hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan mayarakat Blitar dan 
sekitarnya. Visi dari Kampung Coklat adalah membangun 
mayarakat Indonesia yang cerdas, mandiri, berdaya dan 
sejahtera, dan tumbuhnya perekonomian mayarakat Indonesia 
yang berkeadilan. Sedangkan misi dari kampung coklat adalah 
mengedukasi masyarakat Indonesia akan pentingnya komoditas 
kakao Indonesia, mendorong pertumbuhan produksi kakao dan 
cokelat olahan Indonesia, menumbuhkan generasi penerus 
yang peka terhadap kearifan lokal dan pemanfaatannya untuk 
kesejahteraan masyarakat, menjadikan Indonesia sebagai tuan 
rumah bagi cokelat terlezat di dunia. 

Produk utama dari agrowisata Kampung Coklat adalah 
cokelat yang siap konsumsi dengan merek Gusant. Cokelat ini 
memiliki pilihan rasa yang menarik seperti dark chocolate, 
original, milk, caramel, apple, orange dan juga terdapat pilihan  
rasa eksotis yaitu jahe, kayu manis, kacang dan pedas cabe. 
Terdapat juga produk cokelat khusus untuk kue dan cokelat 
untuk penderita diabetes. Produk lain yang juga dari olahan 
cokelat yaitu ice cream, mie cokelat, nasi ayam goreng dengan 
sambal cokelat,  brownis, buah dan roti berlapis cokelat. 
Selain cokelat konsumsi, Wisata edukasi Kampung Coklat juga 
menawarkan cooking class dan pembelajaran budidaya hingga 
proses pengolahan cokelat yang dilakukan oleh para trainer 
professional, kegiatan learning by doing, dan terdapat juga fun 
game dan doorprize. Agrowisata Kampung Coklat ini 
menawarkan bebrapa jenis paket wisata dengan traif mulai Rp. 
5.000,- hingga Rp. 50.000,-. Terapi ikan juga disediakan untuk 
pengunjung dewasa, sementara untuk anak-anak terdapat 
istana balon. Gallery dan outlet yang terdapat di wisata 
Kampung Coklat juga menjual buah tangan untuk para 
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pengunjung, antara lain berbagai produk aksesoris seperti 
gantungan kunci, baju dan tas. 

4.2 Profil Responden 

Profil responden pada penilitian ini digunakan untuk 
mengetahui karakteristik dari responden yang terdiri dari jenis 
kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan responden dan 
pendapatan responden setiap bulannya. Profil responden ini 
disesuaikan dengan relevansi terhadap kebutuhan penelitian 
yang dilakukan. Rekapitulasi profil responden dapat dilihat pada 
Tabel 4.1, sedangkan untuk rekapitulasi hasil penyebaran 
kuesioner keseluruhan terdapat pada Lampiran 2. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Profil Responden 

No Item Pilihan item Orang Persentase (%) 

1 Jenis Kelamin Laki-Laki 35 36.84 
  Perempuan 60 63.16 

2 Usia (tahun) 17-25 35 36.84 

  26-35 25 26.32 

  36-45 18 18.95 

  46-55 10 10.53 

  >55 7 7.37 

2 Pendidikan SD 0 0.00 

  SMP 21 22.11 

  SMA 50 52.63 

  PT/Akademi 24 25.26 

3 Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 48 50.52 

  PNS 21 22.20 

  Pegawai Swasta 24 25.26 

  Lainnya 2 2.11 

4 Pendapatan  < Rp. 500.000 0 0.00 

  Rp. 500.001- Rp.1.000.000 32 33.68 

  Rp. 1.000.001- Rp. 2.000.000 45 47.37 

  > Rp. 2.000.001 18 18.95 

 Sumber: Data primer  2015 (diolah) 
Berdasarkan Tabel 4.1 mayoritas responden berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 63.16% dan sisanya 
36.84% adalah laki-laki. Marpaung (2008) mengemukakan 
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bahwa wanita lebih sering berwisata dibandingkan laki-laki 
terutama wisata yang menyediakan fasilitas makanan yang unik 
dan berbeda. Berdasarkan usia responden, yang mendominasi 
adalah respnden dengan rentang usia 17-25 tahun yaitu 
sebanyak 36.84%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Marpaung 
(2008) dimana usia remaja merupakan usia dengan aktivitas 
yang tinggi namun memiliki waktu yang relatif panjang dan akan 
melakukan wisata kapan saja sesuiai keinginan mereka. Usia 
tersebut berbeda dengan usia menengah yang cenderung 
memiliki waktu terbatas untuk berwisata karena kesibukan, 
sedangkan usia lanjut akan lebih memperhatikan tempat wisata 
yang memiliki fasilitas kesehatan. 

Tabel 4.1 menunjukan sebagian besar responden memiliki 
pendidikan terakhir SMA sebanyak 52.63%, pekerjaan 
responden sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa sebanyak 
61,05 % dan mayoritas responden memiliki pendapatan antara 
Rp. 1.000.001- Rp. 2.000.000 sebanyak 47.73% hal ini 
dikarenakan sebagian besar responden merupakan pelajar yang 
berpendapatan kecil. Menurut world bank dalam Widiatmanti 
(2015) terdapat tiga golongan pendapatan di Indonesia yaitu 
kelas bawah dengan pendapatan kurang dari 2,6 juta, kelas 
menengah dengan pendapatan 2,6 sampai 6 juta, kelas atas  
dengan pendapatan diatas 6 juta. Sebagian besar penduduk 
Indonesia merupakan masyarakat dengan pendapatan bawah. 
Marpaung (2008) menyebutkan, mayarakat dengan pendapatan 
kelas bawah merupakan mayarakat sosio-ekonomi rendah. 
Karakteristik dari wisatawan ini adalah kurang menyukai tour 
guide di tempat wisata, biasanya tidak mengharapkan fasilitas 
dan pelayanan kelas satu, akan tetapi kadang-kadang 
menunjukan rasa percaya diri. 

4.3 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 
Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan cara: 

1. Uji Validitas 
Hasil uji validitas instrumen penelitian disajikan 

dalam Lampiran 3. Output SPSS untuk uji validitas 
variabel penelitian dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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Berdasarkan hasil pengujian validitas, baik variabel 
dependen maupun independen, diketahui bahwa semua 
indikator dinyatakan valid karena nilai R-Hitung lebih 
besar daripada nilai R-Tabel (0,2017). Menurut Saidani 
dan Arifin (2012) uji validitas dinyatakan valid jika nilai r 

hitung ≥ nilai r tabel.  

2. Uji Reliabilitas 
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, diketahui 

bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk setiap variabel yaitu 
0,721. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh 
indikator dinyatakan reliabel karena memiliki nilai 
Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. Hasil dan output uji 
reliabilitas ekspektasi dan uji reliabilitas persepsi dapat 
dilihat pada Lampiran  5. 

4.4 Hasil Analisis Pendekatan Partial Least Square (PLS) 

4.4.1 Diagram Jalur Partial Least Square (PLS) 

  Konstruksi diagram jalur dilakukan dengan bantuan 
perangkat lunak smart PLS 3. Diagram jalur merupakan suatu 
diagram yang memperlihatkan hubungan kausal antar variabel 
dan menunjukkan nilai antara indikator ke variabel laten 
eksogen sekaligus antara variabel laten eksogen dengan 
variabel laten endogen melalui nilai outer loading. Gambar 

diagram jalur penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
Berdasarkan Gambar 4.1 terdapat dua model indikator 

pengukuran yang digunakan yaitu reflektif dan formatif. 
Variabel X1, X2, X3 merupakan varaiabel dengan indikator 
formatif sedangkan Y merupakan variabel dengan indikator 
reflektif. Ghozali (2011) menyatakan suatu indikator dikatakan 
reliabel jika nilainya lebih besar dari 0,70, sedangkan factor 
loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima.  
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Gambar 4.1. Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS 

x1  : Biaya terjangkau x2  : Karakteristik 

x11: Transportasi terjangkau x21: pendidikan 

x12: Tiket Masuk Sesuai x22: Gaya Hidup 

x13:  Konsumsi terjangkau x23: Pendapatan 

 x24: Usia 

x3  : Akomodasi Mudah y  : Minat Kunjungan 

x31: Jarak Tempuh Dekat y1:Frekuensi kunjungan 

x32: Waktu Tempuh Singkat y2: Bersedia Kembali 

x33:Jenis Tranportasi Mudah y3: Merekomendasikan 

  

Bollen dan Lennox (2001) menyatakan salah satu implikasi 
dari model formatif adalah dengan menghilangkan satu indikator 
(droping) dalam model akan menimbulkan persoalan serius dan 
merubah makna dari konstruk. Jika pada model reflektif nilai 
indikator kurang dari 0,5 harus dilakukan droping sementara 
pada model formatif tidak boleh dilakukan droping sekalipun 
nilainya kurang dari 0,5. Berdasarkan Gambar 4.1, pada model 
reflektif tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,5 sehingga tidak 
perlu dilakukan eliminasi. 
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4.4.2 Konversi Diagram Jalur dalam Sistem Persamaan 

 Berdasarkan gambar 4.1, langkah selanjutnya adalah 
mengkonversikan diagram jalur ke dalam sistem persamaan. 
Konversi diagram jalur dalam sistem persamaan terdiri dari dua 
jenis, yaitu persamaan model struktural (inner model) dan 
persamaan model pengukuran (outer model). Konversi diagram 
jalur ke persamaan adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Biaya Terjangkau (Outer Model) 
Variabel biaya memiliki tiga indikator yaitu biaya 

terjangkau transportasi, tiket masuk dan biaya konsumsi. 
Berdasarkan hasil dari analisis PLS, persamaan masing-masing 
indikator dari model pengukuran pada diagram jalur yang telah 
dibuat adalah: 

X1 = 0,594X11 + 0,306X12 + 0,658X13     (24)  

Berdasarkan persamaan (24), diketahui bahwa seluruh 
indikator berpengaruh secara positif. Berdasarkan Gambar 4.1 
diketahui bahwa indikator biaya konsumsi (X13) merupakan 
indikator yang paling berpengaruh dalam membentuk variabel 
biaya (X1) dengan nilai outer weight sebesar 0,658. Wisata 
edukasi Kampung Coklat bukan hanya sebatas agrowisata saja 
namun juga merupakan tempat wisata yang menawarkan 
banyak produk makanan dari olahan cokelat sehingga 
berdasarkan hasil diagram jalur, nilai outer weight dari biaya 
konsumsi merupakan nilai terbesar, yaitu indikator yang paling 
dominan yang mempengaruhi biaya. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Marpaung (2008) bahnwa wisatawan cenderung 
banyak menghabiskan biayanya untuk membeli makanan dan 
berbelanja dibandingkan dengan biaya transportasi maupun 
akomodasi. 
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2. Variabel Krakteristik Wisatawan (Outer Model) 

Variabel karakteristk wisatawan memiliki empat indikator 
yaitu pendidikan, gaya hidup, pendapatan dan usia. 
Berdasarkan hasil dari analisis PLS, persamaan masing-masing 
indikator dari model pengukuran pada diagram jalur yang telah 
dibuat adalah: 

X2 = 0,392X21 + 0,173X22 + 0,840X23+ 0,229X24  (25)  

Berdasarkan persamaan (25), diketahui bahwa seluruh 
indikator berpengaruh secara positif. Berdasarkan Gambar 4.1 
diketahui bahwa indikator pendapatan (X23) merupakan indikator 
yang paling berpengaruh dalam membentuk variabel 
karakteristik wisatawan (X2) dengan nilai outer loading sebesar 
0,840. Pada kenyataannya, sebagian besar wisatawan yang 
mengunjungi Kampung Coklat merupakan wisatawan dengan 
pendapatan rendah. Hal ini dikarenakan Kampung Coklat bukan 
merupakan tempat wisata kelas satu yang menawarkan fasilitas 
eksklusif akan tetepi wiata yang menawarkan harga ekonomis 
yang dapat dikunjungi oleh semua kalangan. Pitana (2005) 
berpendapat bahwa wisatawan dalam melakukan perjalanan 
wisata termotivasi oleh beberapa faktor salah stunya adalah 
prestise. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi 
cenderung berwisata untuk menunjukan gengsi dengan 
mengunjungi destinasi yang menunjukan kelas dan gaya hidup, 
sementara wisatawan dengan pendepatan menengah 
cenderung berwisata dengan tujuan untuk meningkatkan social 
standing. 

3. Variabel Akomodasi Mudah (Outer Model) 

Variabel akomodasi memiliki tiga indikator yaitu jarak 
tempuh, waktu tempuh dan jenis transportasi. Berdasarkan hasil 
dari analisis PLS, persamaan masing-masing indikator dari 
model pengukuran pada diagram jalur yang telah dibuat adalah: 

X3 = 0,635X31 + 0,608X32 + 0,127X33   (26) 

Persamaan (26) menunjukan bahwa semua indikator 
berpengaruh secara positif. Berdasarkan persamaan tersebut 
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dapat diketahui bahwa yang memberikan pengaruh paling 
dominan terhadap akomodasi adalah indikator jarak tempuh 
yaitu dengan nilai outer weight sebesar 0,635. Indikator waktu 
tempuh juga memiliki nilai outer loading yang tidak jauh berbeda 
dengan jarak tempuh yaitu sebesar 0,608. Wisata edukasi 
Kampung Coklat merupakan agrowisata yang berlokasi tidak 
jauh dari pusat kota Blitar yaitu sekitar 15 km. Jarak yang tidak 
jauh dari pusat kota inilah yang membuat wisata Kampung 
Coklat banyak dikunjungi oleh wisatawan dari Blitar dan 
sekitarnya. Menurut Moeis dan Fahmi (2012), faktor pendorong 
destinasi wisatawan untuk berkunjung adalah aksesibilitas. 
Aksesibilitas merupkaan faktor penting dalam mendukung 
kegiatan wisata, karena dengan kemudahan aksesibilitas 
membuat jarak semakin pendek dan waktu tempuh lebih efisien. 
hal ini akanmemberikan peluang terhadap perkembangan 
pariwisata. 

4.  Minat Kunjungan (Inner Model) 
Minat kunjungan (Y) dicerminkan melalui tiga indikator, 

yaitu frekuensi kunjungan (Y1), bersedia kembali (Y2), dan 
merekomdasikan (Y3). Berdasarkan hasil dari analisis PLS, 
persamaan masing-masing indikator dari model pengukuran 
pada diagram jalur yang telah dibuat adalah: 

Y1 = 0,852Y1 ξ1+δ1     (27) 

Y2 = 0,857Y2 ξ2+δ2     (28) 
Y3 = 0,577Y3 ξ3+δ3    (29) 

Berdasarkan persamaan (27) (28) (29) diketahui bahwa 
seluruh indikator berpengaruh secara positif dalam 
merefleksikan variabel minat kunjungan (Y). berdasarkan 
Gambar 4.1 diketahui bahwa bersedia kembali (Y2) merupakan 
indikator yang paling berpengaruh dalam merefleksikan minat 
kunjungan (Y) dengan nilai outer loading sebesar 0,857. 
Kampung Coklat tidak hanya agrowisata yang menawarkan 
produk dari olahan cokelat akan tetapi juga menawarkan 
berbagai kegiatan yang unik seperti cooking class dan 
pembelajaran budidaya hingga proses pengolahan cokelat, 
terdapat juga fun game dan doorprize, terdapat terapi ikan untuk 
wisatawan dewasa, dan terdapat istana balon untuk anak-anak. 
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kegiatan-kegiatan unik inilah yang membuat wisatawan 
berkunjung ke wisata Kampung Coklat lebih dari satu kali. 

Ryan (2001) mengemukakan bahwa sesorang akan 
kembali berkunjung ke suatu detsinasi wisata jika mereka 
mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada beberapa faktor 
yang membuat wisatawan mengunjungi destinasi wisata lebih 
dari satu kali, di antaranya adalah factor relaxation dan play. 
Relaxation merupakan keinginan untuk penyegaran kembali dari 
aktivitas rutin yang biasa dilakukan oleh wisatwan sementara 
factor play yaitu adanya keinginan untuk menikmati 
kegembiraan melalui berbagai permainan yang merupakan 
kemunculan kembali sifat kekanak-kanakan. Kedua faktor 
tersebut dimiliki oleh wisata Kampung Coklat ssehingga 
frekuensi kunjungna wisatwan yang lebih dari satu kali 
merupakan indikator yang dominana dalam merefleksikan 
variabel minta kunjungan. 

4.4.3 Hasil Pendugaan Parameter 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 
seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian dinyatakan 
signifikan. Hal ini dikarenakan outer loading lebih besar dari 0,5, 
kecuali pada indikator biaya tiket masuk (X12), penddidikan (X21), 
gaya hidup (X22), jenis transportasi (X33), dan usia (X24). Karena 
nilai outer loading lebih besar dari 0,5, berarti seluruh indikator 
yang digunakan pada penelitian ini merupakan pengukur yang 
baik dalam mengukur variabel penelitian, kecuali pada indikator 
pengaturan biaya tiket masuk (X12), penddidikan (X21), gaya 
hidup (X22) jenis transportasi (X33), dan usia (X24). Kelima 
variabel tidak dilakukan droping karena merupakan model 
formatif, Jika dilakukan droping maka akan mengubah makna 
penelitian sehingga ketiga variabel tersebut tetap 
dipertahankan. Menurut Ghozali (2006) menghilangkan 
(dropping) satu indikator dalam model akan menimbulkan 
persoalan yang serius. Indikator formatif memerlukan semua 
indikator yang membentuk konstruk. Jadi menghilangkan satu 
indikator akan menghilangkan bagian yang unik dari konstruk 
laten dan merubah makna dari konstruk. 
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4.4.4 Hasil Evaluasi Goodness of Fit 

Evaluasi goodness of fit terdiri dari: 
1.  Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran formatif terdiri dari dua pengujian, 
yaitu: 

a. Uji Signifikansi Nilai Weight 
Berdasarkan hasil pengujian pada tahap bootstraping, 

dapat diketahui nilai t-Statistik dari masing-masing indikator. 
Hasil analisis pengujian signifikansi nilai weight dapat dilihat 
pada Lampiran 6 Berdasarkan Lampiran 6 semua indikator 
dinyatakan valid kecuali pada indikator biaya tiket masuk 
(X12), Pendidikan wisatawan (X21), Gaya hidup (X22), Usia 
(X24) dan Rekomendasi (X33) tidak memenuhi kriteria uji 
validitas konstruk karena kurang dari nilai t-Statistik yang 
disyaratkan (1,984).  

Menurut Septiono et al. (2013), salah satu penyebab 
indikator tidak signifikan (Valid) adalah karena perusahaan 
telah memiliki reputasi yang baik sehingga tidak ada 
keraguan dari konsumen terhadap kemampuan perusahaan. 
Jika dilihat pada Lampiran 6, indikator untuk biaya tiket 
masuk (X12) tidak signifikan terhadap varibael biaya, Hal ini 
besar kemungkinan dikarenakan biaya tiket masuk wisata 
Kampung Coklat yang terjangkau murah yaitu hanya sebesar 
Rp. 5.000,-. Pendidikan wisatawan (X21), Gaya hidup (X22), 
Usia (X24) tidak signifikan terhadap variabel karakteristik 
wisatawan. Hal ini dikarenakan kedua indikator tidak begitu 
mempengaruhi minat kunjungan wisatawan karena indikator 
yang paling berpengaruh dalam membentuk karakteristik 
wisatawan adalah pendapatan (x23). Indikator X33 juga 
menunjukan hasil yang tidak signifikan. Hal ini besar 
kemungkinan wisatawan yang berkunjung cenderung 
menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan 
transportasi umum, sehingga indikator jenis transportasi (x33) 
tidak signifikan terhadap akomodasi. Hasil Output uji 
signifikansi weight dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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b. Uji Multikolinieritas 
Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk memastikan 

bahwa tidak ada korelasi antar indikator (multikol) dengan 
menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). 
Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai VIF masing-
masing indikator memiliki nilai di bawah 10 sehingga tidak 
ada korelasi antara indikator (outer model) maupun dalam 
variabel. Hasil dan output pengujian multikolinearitas dapat 
dilihat pada pada Lampiran 8. Sedangakan pengujian Model 
reflektif terdiri dari : 

a. Validitas Konvergen 
Convergent validity memiliki nilai faktor loading 0,5 

sampai 0,6 dianggap cukup (Wiyono, 2011). Uji validitas 
konvergen dilakukan terhadap variabel dependen. Dilihat 
dari nilai loading factor, seluruh indikator variabel minat 
kunjungan memiliki nilai diatas 0,5 sehingga dinyatakan 
valid. Nilai AVE variabel Y adalah 0,598. Hal ini 
mencerminkan variabel tersebut telah valid. Hasil dan 
output pengujian validitas konvergen berdasarkan nilai 
loading factor dan AVE dapat dilihat pada Lampiran 10. 

b. Validitas Diskriminan 
Pengujian validitas diskriminan dengan cara melihat 

nilai crossloading  terbesar harus berada pada variabel itu 
sendiri. Seluruh indikator untuk variabel minat kunjungan 
(Y) dinyatatakan valid dalam mengukur variabel karena 
korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar 
daripada ukuran konstruk lainnya. Hasil dan output 
pengujian validitas diskriminan dapat dilihat pada 
Lampiran 10.  

c. Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu 

pengujian dengan melihat nilai cronbach’s alpha dan nilai 
composite reliability. Menunjukkan bahwa hasil pengujian 
menggunakan composite reliability pada variabel Y 
mamiliki nilai 0,812 hal ini berarti variabel Y telah reliabel 
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dikarenakan telah memenuhi rule of thumb, nilai 
composite reliability dari seluruh variabel lebih besar dari 
0,7. Nilai cronbach alpha dari variabel Y adalah 0,672. 
Pada teknik Cronbach Alpa, kriteria yang digunakan untuk 
mengetahui reliabilitas adalah besarnya nilai Cronbach 
Alpha yang berkisar 0,6–1, Cronbach Alpha 0,6-0,79 
dikategorikan nilai reabilitas dapat diterima dan Cronbach 
Alpha dibawah 0,6 dikategorikan nilai reliabilitas kurang 
baik (Sugiyono, 2010). Jogiyanto dan Abdillah (2009) 
menyatakan, Cronbach’s alpha mengukur batas bawah 
nilai reliabillitas suatu konstruk sedangkan composite 
reliability mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari 
suatu konstruk. Composite reliability dinilai lebih baik 
dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. 
Hasil dan output uji reliabilitas dengan composite reliability 
dan Cronbach Alpha dapat dilihat pada Lampiran 12. 

2.  Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 
Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai R2 

sebesar 0,410. Hal ini berarti bahwa variasi perubahan 
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 
independen adalah sebesar 41.0 persen, sedangakan 59.0 
persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model 
yang diajukan. Hasil R2 sebesar 0,410 untuk variabel laten 
endogen dalam model struktural mengindikasikan bahwa 
model yang diajukan tergolong sebagai model moderat. 
Menurut singh (2007) nilai R2 yang bernilai diatas 0,75 dapat 
dikatan bagus / besar, 0,5-0,75 dikatakan bagus atau beasar, 
0,25-0,5 termasuk moderat atau sedang, dan dibawah 0,25 
diakatan kecil. Hasil dan output pengujian nilai R2 dapat 
dilihat pada Lampiran 7. Berdasarkan hasil perhitungan, 
diketahui bahwa nilai Q2 lebih besar dari nol. Hal ini 
menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki 
relevansi prediksi yang baik. Menurut singh (2007) apabila 
niali Q2 lebih besar dari 0 maka model dapat dikatan layak 
dan memiliki nilai prediktif yang relevan. Nilai Q2 dapat di 
tunjukkan dengan menggunakan rumus: 
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Q2 = 1 – (1 – (0,410)2) 

 = 0,161 

 

4.4.5 Pengujian Hipotesis 

1. Uji hipotesis parsial 
Dari hasil pengujian di peroleh  nilai t-tabel adalah 1,986 

yang didapatkan dari α = 0,05 dan df = 91. df= n-k , dimana n 
banyaknya sampel dan k merupakan banyaknya variabel 
penelitian yang digunakan sehingga diperoleh df=95-4=91. 
Menurut Ghozali (2011) Uji hipotesis bertujuan untuk 
mengetaui hubungan parsial antara variabel eksogen (X) 
terhadap variabel endogen (Y). Dalam metode PLS, pengujian 
hipotesis diketahui dengan mengetahui nilai t- statistik pada  
Path Coefisient. Nilai t-Statistik yang digunakan diperoleh dari 
hasil bootstraping. Untuk mengetahui pengaruh variabel 
endogen terhadap variabel eksogen dapat dilihat dari original 
sample. Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis 
PLS dapat dilihat pada Lampiran 9, sedangkan Hasil pengujian 
hipotesis dan output perhitungan dari program SmartPLS 3 
dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Pengujian hipotesis dilakukan pada: 

a. Pengaruh Biaya Terjangkau (X1) Terhadap Minat 
Kunjungan (Y) 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t-

Statistik (2,487) lebih besar dari t-Tabel (1,986) sehingga H1 
diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti biaya berpengaruh 
signifikan terhadap minat kunjungan yang menunjukan 
bahwa peningkatan atau penurunan biaya akan 
berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan minat 
kunjungan wisatawan. 

Menurut Walter Nicholson (1989) biaya adalah 
pengeluaran yang sepantasnya atau sewajarnya untuk 
menghasilkan/mendapatkan barang dan jasa. Dalam 
melakukan perjalanan wisata atau dalam kegiatan, wisata 
biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan 
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dalam menggunakan jasa lingkungan selama mereka 
berada dilokasi wisata tersebut. Hal ini mencerminkan nilai 
dari sumber daya lingkungan atau tempat rekreasi. Menurut 
Purwanto (1998), variabel biaya seharusnya mempunyai 
pengaruh terhadap minat kinjungan, yaitu biaya 
berpengaruh terhadap jumlah kunjungan. Semakin besar 
biaya yang harus dikeluarkan wisatawan, maka frekuensi 
jumlah kunjungannya akan semakin menurun. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa biaya berpengaruh 
signifikan terhadap minat kunjungan. Hal ini besar 
kemungkinan disebabkan karena biaya yang dikeluarkan 
konsumen ketika akan berwisata ke Kampung Coklat 
sangat terjangkau. 

b. Pengaruh Karekteristik Wisatawan (X2) Terhadap 
Minat Kunjungan (Y) 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t-

Statistik (2,554) lebih besar dari t-Tabel (1,986) sehingga H1 
diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa karakteristik 
wisatwan berpengaruh signifikan terhadap minat kunjungan. 
Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Arshad Habibi (2009) yang menunjukkan bahwa 
variabel pendapatan rata-rata per bulan yang diteliti 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 
kunjungan wisatawan. Menurut  Asriani (2008), permintaan 
akan pariwisata tergantung dari ciri-ciri wisatawan atau tipe 
wisatawan seperti penghasilan, umur, tingkat pendidikan, 
motivasi, watak, kewarganegaraan, jenis kelamin dan 
kelompok sosial ekonomi. Ciri-ciri ini masing-masing akan 
mempengaruhi kecenderungan orang untuk berpergian dan 
pilihan tujuan perjalanannya. Dalam penenelitian ini, ciri-ciri 
tersebut dapat tercermin melalui status pendidikan, gaya 
hidup, pendidikan dan usia. Tingkat pendidikan mempunyai 
korelasi positif dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan individu maka semakin besar tingkat 
pendapatan individu sehingga kebutuhan akan wisata 
seseorang pun akan meningkat. 
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c. Pengaruh Akomodasi Mudah (X3) Terhadap Minat 
Kunjungan (Y) 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t-

Statistik (4,204) lebih besar dari t-Tabel (1,986) sehingga H1 
diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa akomodasi 
berpengaruh  signifikan terhadap minat kunjungan. 
Syangbatti dan Baiquni (2013) mengemukakan bahwa 
faktor akomodasi memiliki nilai persepsi yang tinggi bagi 
wisatawan karena akomodasi merupakan faktor penting 
untuk berwisata. Akomodasi yang baik dan cukup akan 
membuat wisatawan tidak mengalami kesulitan ketika 
berwisata di suatu tempat. 

Moeis dan Fahmi (2005) menyatakan, dalam paket 
wisata minimal terdapat dua unsur penting dan mutlak 
harus tersedia, yaitu transportasi dan akomodasi, 
sedangkan unsur lainnya dapat diurus sendiri oleh 
wisatawan. Pada umumnya unsur-unsur dalam paket 
wisata adalah transportasi atau angkutan wisata lainnya, 
Akomodasi, restauran dan rumah makan, tour operator. 
Aksesibilitas merupkaan faktor penting dalam mendukung 
kegiatan wisata, karena dengan kemudahan aksesibilitas 
membuat jarak semakin pendek dan waktu tempuh lebih 
efisien. 

2. Uji Hipotesis Simultan 

 Hasil uji hipotesis secara simultan dapat dilihat pada Tabel 
4.2. 

Tabel 4.2 Uji F 

Model 
Sum of 
squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. Regression 
Residual 
Total 

87.147 
194.158 
281.305 

3 
91 
94 

29.049 
2.134 

13.615 .000 

 
Nilai F hitung hasil uji hipotesis simultan sebesar 13.61, 
sedangkan nilai F tabel sebesar 2, 70. karena F hitung > F 
tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2 
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dan X3 secara simultan terhadap minat kunjungan wisatawan 
(Y), menurut Istiarini (2012), bila F hitung > F tabel, maka H0 
ditolak dan H1 diterima yang berarti semua variabel 
independen secara simultan mempunyai hubungan linier yang 
signifikan terhadap variabel dependennya. Hal ini 
menunjukkan bahwa masing-masing variabel saling 
mendukung untuk meningkatkan minat kunjungan wisatwan, 
Misal : apabila pengunjung memiliki pendapatan yang tinggi 
tetapi  waktu tempuh yang dibutuhkan lama untuk menuju 
Kampung Coklat maka akan menurunkan minat kunjungan 
wisatwan.  

4.4.6 Pengaruh Dominan yang Mempengaruhi Minat 
Kunjungan Wisatawan 
Berdasarkan hasil diagram jalur, dapat diperoleh 

persamaan yang nilainya dihasilkan dari original sample sebagai 
berikut: 

Y = 0,199 X1 + 0,257 X2 + 0,397 X3      (30) 

Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa 
variabel yang paling berpengaruh minat kunjungan wisatwan 
berturut uturut adalah variabel akomodasi (X3) dengan nilai 
koefisien 0,397, variabel karakteristik wisatwan (X2), dan variabel 
biaya (X2) dengan masing-masing nilai koefisiennya berturut-turut 
adalah 0,257 dan 0.199. Dari ketiga variabel tersebut semuanya 
berpengaruh positif signifikan terhadap minat kunjungan wisatwan 
(Y). Hal ini berarti bahwa setiap ada penigkatan maupun 
penurunan variabel-variabel tersebut, maka secara signifikan 
akan berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan 
minat kunjungan wisatawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2011) mengenai 
factor yang mempengaruhi permintaan kunjungan wisata, variabel 
yang paling mempengaruhi  adalah akomodasi yang disediakan 
oleh tempat wisata. Pendapat lain juga dikemukakan oleh 
Sayangbatti dan Baiquni (2013), yaitu akomodasi memiliki nilai 
persepsi yang tinggi bagi wisatawan. Hal ini dikarenakan hal 
utama dari tempat wisata adalah ketarsediaan akomodasi seperti 
tarnsportasi, jarak, tempuh, tersedianya restoran dan penginapan. 
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Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke wisata  edukasi 
Kampung Coklat merupakan wisatawan yang berdomisili di 
wilayah Jawa Timur, dan transportasi merupakan factor penting 
untuk menarik wisatawan. 


