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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pantai Kartini Jepara terletak 2,5 km kearah barat dari Pendopo Kabupaten 

Jepara. Kawasan dengan luas lahan 3,5 ha ini merupakan kawasan yang cukup 

strategis ., karena sebagai jalur transportasi laut menuju obyek wisata Taman Laut 

Nasional Karimunjawa dan Pulau Panjang. Obyek wisata ini berada di kelurahan 

Bulu kecamatan Jepara dan merupakan obyek wisata alam yang menjadi dambaan 

wisatawan. Berbagai sarana pendukung seperti darmaga, permainan anak-anak 

(komedi putar, mandi bola, perahu arus), dan lain lain telah tersedia untuk para 

pengunjung.  

Suasana disekitar pantai cukup sejuk memang memberikan kesan tersendiri 

buat pengunjung, sehingga tempat ini sangat cocok untuk rekreasi keluarga atau 

acara santai lainnya. Sebetulnya nama obyek wisata Pantai Kartini lebih dikenal 

sebagai Pemandian, pikiran mereka langsung tertuju pada satu maksud yaitu 

pantai kartini, bukan obyek wisata yang lain. Istilah Pemandian berasal dari kata 

Mandi yang mengandung pengertian tempat untuk mandi. Pantai Kartini Jepara 

merupakan salah satu pariwisata terkenal dikota Jepara, Banyak sekali wisatawan 

yang datang dari luar jepara untuk menikmati liburan dengan keindahan dan 

kenyamanan di Pantai kartini Jepara. 

4.2 Deskripsi Responden 

Sebelum masuk dalam tahap pengujian, terlebih dahulu akan dikemukakan 

gambaran karakteristik-karakteristik responden, tujuannya untuk menampilkan 
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informasi-informasi relevan yang terkandung dalam data tersebut. Deskriptif 

demografi responden memberikan gambaran mengenai karakteristik responden. 

Tabel 4. 1 

Deskriptif Responden 

No Keterangan Jumlah Persentasi 

1. Usia: 

a. 20 - 25 tahun 

b. 26 - 30 tahun 

c. 31 - 35 tahun 

d. > 36 tahun 

 

22 

29 

27 

18 

 

22.9% 

30.2% 

28.125% 

18.8% 

Jumlah 96 100% 

2. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

42 

54 

 

43.75% 

56.25% 

Jumlah 96 100% 

3. Pendidikan Terakhir: 

a. SMP 

b. SMA 

c. S1 

d. S2 

 

12 

29 

49 

6 

 

12.5% 

30.2% 

51.04% 

6.25% 

Jumlah 96 100% 

4. Penghasilan: 

a. ≤ 1 Juta 

b. 2 – 5 Juta 

c. 6 – 10 Juta 

d. > 11 Juta 

 

57 

17 

19 

3 

 

59.4% 

17.7% 

19.8% 

3.1% 

Jumlah 96 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019. 

Data di atas menunjukkan bahwa responden penelitian ini yaitu pengunjung 

Pantai Kartini Jepara. Sebagian besar pelanggan yang menjadi responden dalam 

penelitian ini berusia 26 - 30 tahun yaitu sebanyak 29 orang atau 30.2%%. 

Artinya pengunjung yang paling banyak menggunakan jasa Pantai Kartini Jepara 

didominasi oleh orang dewasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang dewasa 

yang berusia produktif kerja membutuhkan refreshing bersma keluarga setelah 

lelah bekerja sehari-hari.  
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Sebagian besar pelanggan yang menjadi responden dalam penelitian ini 

berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 54 orang atau 56.25% dan yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang atau 43.75%. Artinya pengunjung 

yang paling banyak menggunakan jasa Pantai Kartini Jepara didominasi oleh 

perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak 

menggunakan menggunakan jasa Pantai Kartini Jepara sebagai sarana utama 

untuk berlibur dengan anak-anaknya. 

Latar belakang pendidikan pengunjung didominasi yang berpendidikan S1 

yaitu sebanyak 49 orang atau sebesar 51.04%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 96 

responden yang menjadi pengunjung Pantai Kartini Jepara lebih didominasi oleh 

konsumen yang tingkat pendidikannya sarjana (S-1). Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa responden layak untuk memberikan jawaban atas pernyataan 

yang diberikan.  

Penghasilan pengunjung didominasi yang berpenghasilan ≤ 1 Juta yaitu 

sebanyak 57 orang atau sebesar 59.4%. Hal ini dikarenakan biaya yang 

ditawarkan Pantai Kartini Jepara bisa tergolong murah dan bisa dijangkau oleh 

pengunjung yaitu hanya sebesar Rp. 10.000 untuk satu keluarga. 

4.3 Deskripsi Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di tiap 

pernyataan adalah 5 dan skor terendah adalah 1. 

4.3.1. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Produk (X1) 

  Indikator-indikator dari variabel Produk (X1) terbagi atas 3 indikator, yaitu 

1) Produk-produk wisata menarik untuk dikunjungi, 2) Produk-produk wisata 
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memenuhi keinginan dan kebutuhan wisatawan untuk melakukan kegiatan 

wisata, 3) Produk-produk wisata memiliki keistimewaan tambahan (features). 

Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4. 2 

Distribusi Frekuensi Variabel Produk (X1) 

X1 
SS S KS TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X1.1 38 39.6 39 40.6 18 18.8 1 1.0 0 0 402 4.19 

X1.2 41 42.7 45 46.9 10 10.4 0 0 0 0 415 4.32 

X1.3 42 43.8 41 42.7 13 13.5 0 0 0 0 413 4.30 

Rata-rata Produk 4.27 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Produk-produk wisata pantai Kartini Jepara menarik untuk dikunjungi.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Produk untuk item pernyataan 1 (X1.1) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 40.6% 

sebanyak 39 responden. Artinya, responden setuju bahwa produk-produk 

wisata pantai Kartini Jepara menarik untuk dikunjungi. 

2. Produk-produk wisata pantai Kartini Jepara memenuhi keinginan dan 

kebutuhan wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Produk untuk item pernyataan 2 (X1.2) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 46.9% 

sebanyak 45 responden. Artinya, responden setuju bahwa produk-produk 
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wisata pantai Kartini Jepara memenuhi keinginan dan kebutuhan 

wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. 

3. Produk-produk wisata pantai Kartini Jepara memiliki keistimewaan 

tambahan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Produk untuk item pernyataan 3 (X1.3) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 

43.8% sebanyak 42 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa 

Produk-produk wisata pantai Kartini Jepara memiliki keistimewaan 

tambahan. 

Berdasarkan jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa 

indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah Produk-produk wisata 

memenuhi keinginan dan kebutuhan wisatawan untuk melakukan kegiatan 

wisata (X1.2) yaitu sebesar 4.32, sedangkan indikator dengan nilai rata-rata 

terendah adalah Produk-produk wisata menarik untuk dikunjungi (X1.1) 

yaitu sebesar 4.19. Hal ini mengindikasikan bahwa pengunjung Pantai 

Kartini sangat memperhatikan produk atau wahana yang ditawarkan oleh 

pengelola Pantai Kartini. 

4.3.2. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Price (X2) 

    Indikator-indikator dari variabel Price (X2) terbagi atas 3 indikator, yaitu 

1) Keterjangkauan harga produk-produk wisata, 2) Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk-produk wisata, 3) Kesesuaian harga dengan manfaat. Adapun 

hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4. 3 

Distribusi Frekuensi Variabel Price (X2) 

X2 
SS S KS TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X2.1 39 40.6 33 34.4 19 19.8 5 5.2 0 0 394 4.10 

X2.2 30 31.3 58 60.4 4 4.2 4 4.2 0 0 402 4.19 

X2.3 36 37.5 42 43.8 17 17.7 1 1.0 0 0 401 4.18 

Rata-rata Price 4.16 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Harga tiket masuk wisata pantai Kartini Jepara masih bisa dijangkau 

pengunjung.  

  Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Price untuk item pernyataan 1 (X2.1) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 

40.6% sebanyak 39 responden. Artinya, responden sangat setuju apabila 

harga tiket masuk wisata pantai Kartini Jepara masih bisa dijangkau 

pengunjung. 

2. Harga yang ditetapkan pengelola sesuai dengan kualitas wahana wisata 

pantai Kartini Jepara.  

  Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Price untuk item pernyataan 2 (X2.2) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 60.4% 

sebanyak 58 responden. Artinya, responden setuju bahwa harga yang 



72 

 

 

 

ditetapkan pengelola sesuai dengan kualitas wahana wisata pantai Kartini 

Jepara.  

3. Harga yang ditetapkan pengelola sesuai dengan manfaat yang diterima oleh 

pengunjung.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Price 

untuk item pernyataan 3 (X2.3) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 43.8% sebanyak 42 

responden. Artinya, responden setuju bahwa harga yang ditetapkan pengelola 

sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengunjung. 

  Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa indikator dengan 

nilai rata-rata tertinggi adalah Kesesuaian harga dengan kualitas produk-produk 

wisata (X2.2) yaitu sebesar 4.19, sedangkan indikator dengan nilai rata-rata 

terendah adalah Keterjangkauan harga produk-produk wisata (X2.1) sebesar 4.10. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa pengunjung Pantai Kartini menganggap bahwa 

tingkat harga tiket masuk Pantai Kartini bisa dikatakan masih terjangkau. 

4.3.3. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Place (X3) 

    Indikator-indikator dari variabel Place (X3) terbagi atas 3 indikator, yaitu 

1) Letak wisata strategis dan sarana transportasi memudahkan wisatawan dalam 

mencapainya, 2) Tempat sangat nyaman bagi wisatawan, 3) Keamanan kawasan 

sekitar tempat-tempat wisata terjaga. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4. 4 

Distribusi Frekuensi Variabel Place (X3) 

X3 
SS S KS TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X3.1 23 24.0 68 70.8 5 5.2 0 0 0 0 402 4.19 

X3.2 26 27.1 63 65.6 7 7.3 0 0 0 0 403 4.20 

X3.3 35 36.5 55 57.3 6 6.3 0 0 0 0 413 4.30 

Rata-rata Place 4.23 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Letak pantai Kartini Jepara strategis dan sarana transportasi memudahkan 

pengunjung dalam mencapainya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Place 

untuk item pernyataan 1 (X3.1) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 70.8% sebanyak 

68 responden. Artinya, responden setuju bahwa letak pantai Kartini Jepara 

strategis dan sarana transportasi memudahkan pengunjung dalam 

mencapainya. 

2. Tempat pantai Kartini Jepara sangat nyaman bagi pengunjung.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Place 

untuk item pernyataan 2 (X3.2) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 65.6% sebanyak 

63 responden. Artinya, responden setuju bahwa Tempat pantai Kartini 

Jepara sangat nyaman bagi pengunjung.  

3. Keamanan kawasan sekitar pantai Kartini Jepara terjaga.  



74 

 

 

 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel Place 

untuk item pernyataan 3 (X3.3) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 57.3% sebanyak 

53 responden. Artinya, responden setuju bahwa Keamanan kawasan 

sekitar pantai Kartini Jepara terjaga. 

  Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa indikator dengan 

nilai rata-rata tertinggi adalah Keamanan kawasan sekitar tempat-tempat wisata 

terjaga (X3.3) yaitu sebesar 4.30, sedangkan indikator dengan nilai rata-rata 

terendah adalah Letak wisata strategis dan sarana transportasi memudahkan 

wisatawan dalam mencapainya (X3.1) sebesar 4.19. Hasil ini mengindikasikan 

bahwa keamanan kawasan sekitar tempat-tempat wisata menjadi perhatian 

utama pengunjung. 

4.3.4. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Promotion (X4) 

    Indikator-indikator dari variabel Promotion (X4) terbagi atas 4 indikator, 

yaitu 1) Kuantitas penayangan iklan di media promosi, 2) Kualitas penyampaian 

pesan dalam penayangan iklan di media promosi, 3) Promosi penawaran paket-

paket wisata, 4) Ketepatan atau kesesuaian sasaran promosi. Adapun hasilnya 

dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4. 5 

Distribusi Frekuensi Variabel Promotion (X4) 

X4 
SS S KS TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X4.1 31 32.3 55 57.3 10 10.4 0 0 0 0 405 4.22 

X4.2 36 37.5 40 41.7 17 17.7 3 3.1 0 0 397 4.14 

X4.3 32 33.3 57 59.4 7 7.3 0 0 0 0 409 4.26 

X4.4 38 39.6 48 50.0 10 10.4 0 0 0 0 412 4.29 

Rata-rata Promotion 4.23 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Iklan pantai Kartini Jepara sering tayang di media social dan media massa.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Promotion untuk item pernyataan 1 (X4.1) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 57.3% 

sebanyak 55 responden. Artinya, responden setuju bahwa Iklan pantai 

Kartini Jepara sering tayang di media social dan media massa. 

2. Iklan pantai Kartini Jepara yang ditayangkan memiliki pesan yang bagus.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Promotion untuk item pernyataan 2 (X4.2) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 41.7% 

sebanyak 40 responden. Artinya, responden setuju bahwa Iklan pantai 

Kartini Jepara yang ditayangkan memiliki pesan yang bagus.  

3. Pengelola Pantai Kartini Jepara memberikan penawaran paket-paket 

wisata.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Promotion untuk item pernyataan 3 (X4.3) di atas menunjukkan bahwa 
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responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 59.4% 

sebanyak 57 responden. Artinya, responden setuju bahwa Pengelola Pantai 

Kartini Jepara memberikan penawaran paket-paket wisata. 

4. Iklan pantai Kartini Jepara sudah tepat dan sesuai sasaran.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Promotion untuk item pernyataan 4 (X4.4) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 50.0% 

sebanyak 48 responden. Artinya, responden setuju bahwa Iklan pantai 

Kartini Jepara sudah tepat dan sesuai sasaran.  

  Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa indikator dengan 

nilai rata-rata tertinggi adalah Ketepatan atau kesesuaian sasaran promosi (X4.4) 

yaitu sebesar 4.29, sedangkan indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah 

Kualitas penyampaian pesan dalam penayangan iklan di media promosi (X4.2) 

sebesar 4.14. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketepatan atau kesesuaian 

sasaran promosi menjadi salah satu alasan responden untuk berkunjung di Pantai 

Kartini. 

4.3.5. Distribusi Jawaban Responden Mengenai People (X5) 

    Indikator-indikator dari variabel People (X5) terbagi atas 2 indikator, yaitu 

1) Service People, 2) Customer. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4. 6 

Distribusi Frekuensi Variabel People (X5) 

X4 
SS S KS TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X5.1 34 35.4 47 49.0 13 13.5 2 2.1 0 0 401 4.18 

X5.2 37 38.5 50 52.1 9 9.4 0 0 0 0 412 4.29 

Rata-rata People 4.23 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pegawai Pantai Kartini tanggap pada keluhan pengunjung.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

People untuk item pernyataan 1 (X5.1) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 49.0% 

sebanyak 47 responden. Artinya, responden setuju bahwa Pegawai Pantai 

Kartini tanggap pada keluhan pengunjung. 

2. Pengunjung dapat berinteraksi dengan leluasa dengan pengunjung lainnya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

People untuk item pernyataan 2 (X5.2) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 52.1% 

sebanyak 50 responden. Artinya, responden setuju bahwa Pengunjung 

dapat berinteraksi dengan leluasa dengan pengunjung lainnya.  

  Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa indikator dengan 

nilai rata-rata tertinggi adalah Customer (X5.2) yaitu sebesar 4.29, sedangkan 

indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah Service People (X5.1) sebesar 

4.18. Hasil ini mengindikasikan bahwa Service People menjadi perhatian bagi 

pengunjung Pantai Kartini. 
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4.3.6. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Process (X6) 

    Indikator-indikator dari variabel Process (X6) terbagi atas 3 indikator, 

yaitu 1) Keramahan, 2) Kecepatan, 3) Ketepatan. Adapun hasilnya dapat dilihat 

di bawah ini: 

Tabel 4. 7 

Distribusi Frekuensi Variabel Process (X6) 

X4 
SS S KS TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X6.1 37 38.5 34 35.4 15 15.6 10 10.4 0 0 386 4.02 

X6.2 44 45.8 31 32.3 20 20.8 1 1.0 0 0 406 4.23 

X6.3 38 39.6 38 39.6 16 16.7 4 4.2 0 0 398 4.15 

Rata-rata Process 4.13 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pegawai Pantai Kartini bersikap ramah kepada pengunjung.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Process untuk item pernyataan 1 (X6.1) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 

38.5% sebanyak 37 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa 

Pegawai Pantai Kartini bersikap ramah kepada pengunjung. 

2. Pegawai Pantai Kartini cepat dalam memberikan pelayanan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Process untuk item pernyataan 2 (X6.2) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 

45.8% sebanyak 44 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa 

Pegawai Pantai Kartini cepat dalam memberikan pelayanan.  

3. Pelayanan yang diberikan pegawai Pantai Kartini tepat sasaran. 
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Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Process untuk item pernyataan 3 (X6.3) di atas menunjukkan bahwa 

responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” 

yang masing-masing sebesar 39.6% sebanyak 38 responden. Artinya, 

responden sangat setuju bahwa Pelayanan yang diberikan pegawai Pantai 

Kartini tepat sasaran.  

  Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa indikator dengan 

nilai rata-rata tertinggi adalah Kecepatan (X6.2) yaitu sebesar 4.23, sedangkan 

indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah Keramahan (X6.1) sebesar 4.02. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa kecepatan pelayanan menjadi perhatian bagi 

pengunjung Pantai Kartini. 

4.3.7. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Physical Evidence (X7) 

    Indikator-indikator dari variabel Physical Evidence (X7) terbagi atas 2 

indikator, yaitu 1) Essential evidence, 2) Peripheral evidence. Adapun hasilnya 

dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4. 8 

Distribusi Frekuensi Variabel Physical Evidence (X7) 

X4 
SS S KS TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X7.1 33 34.4 46 47.9 14 14.6 3 3.1 0 0 397 4.14 

X7.2 42 43.8 40 41.7 13 13.5 1 1.0 0 0 411 4.28 

Rata-rata Physical Evidence 4.21 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Desain bangunan Pantai Kartini sangat menarik bagi pengunjung.  
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Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Physical Evidence untuk item pernyataan 1 (X5.1) di atas menunjukkan 

bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 

47.9% sebanyak 46 responden. Artinya, responden setuju bahwa desain 

bangunan Pantai Kartini sangat menarik bagi pengunjung. 

2. Pengelola Pantai Kartini menyediakan fasilitas yang lengkap bagi 

pengunjung.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Physical Evidence untuk item pernyataan 2 (X5.2) di atas menunjukkan 

bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu 

sebesar 43.8% sebanyak 42 responden. Artinya, responden setuju bahwa 

Pengelola Pantai Kartini menyediakan fasilitas yang lengkap bagi 

pengunjung.  

  Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa indikator dengan 

nilai rata-rata tertinggi adalah Peripheral evidence (X5.2) yaitu sebesar 4.28, 

sedangkan indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah Essential evidence 

(X5.1) sebesar 4.14. Hasil ini mengindikasikan bahwa fasilitas yang lengkap 

menjadi perhatian bagi pengunjung Pantai Kartini. 

4.3.8. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Keputusan Berkunjung (Y) 

    Indikator-indikator dari variabel kepuasan pengunjung (Y) terbagi atas 5 

indikator, yaitu 1) Fasilitas Lengkap, 2) Pelayanan Ramah, 3) Lokasi Bagus, 4) 

Tempat Parkir Luas, 5) Event Bulanan. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah 

ini: 
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Tabel 4. 9 

Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Berkunjung (Y) 

Y 
SS S KS TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

Y1 29 30.2 58 60.4 5 5.2 4 4.2 0 0 400 4.17 

Y2 36 37.5 39 40.6 20 20.8 1 1.0 0 0 398 4.15 

Y3 31 32.3 40 41.7 18 18.8 7 7.3 0 0 383 3.99 

Y4 37 38.5 50 52.1 9 9.4 0 0 0 0 412 4.29 

Y5 33 34.4 36 37.5 22 22.9 5 5.2 0 0 385 4.01 

Rata-rata Keputusan Berkunjung 4.12 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

  Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fasilitas pantai kartini lengkap.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Keputusan Berkunjung untuk item pernyataan 1 (Y1) di atas menunjukkan 

bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 

60.4% sebanyak 58 responden. Artinya, responden merasa puas dengan 

fasilitas pantai kartini yang lengkap.  

2. Pengunjung merasa puas dengan pelayanan pantai kartini.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Keputusan Berkunjung untuk item pernyataan 2 (Y2) di atas menunjukkan 

bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 

40.6% sebanyak 39 responden. Artinya, responden merasa sangat puas 

dengan dengan pelayanan pantai kartini.  

3. Lokasi mudah ditemukan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Keputusan Berkunjung untuk item pernyataan 3 (Y3) di atas menunjukkan 
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bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu 

sebesar 41.7% sebanyak 40 responden. Artinya, responden merasa puas 

dengan lokasi mudah ditemukan.  

4. Tempat parkir pantai kartini luas 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

Keputusan Berkunjung untuk item pernyataan 4 (Y4) di atas menunjukkan 

bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 

52.1% sebanyak 50 responden. Artinya, responden puas dengan tempat 

parkir pantai kartini luas.  

5. Selalu ada hiburan dipantai kartini 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel 

kepuasan pengunjung untuk item pernyataan 5 (Y5) di atas menunjukkan 

bahwa responden terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 

37.5% sebanyak 36 responden. Artinya, responden puas karena selalu ada 

hiburan dipantai kartini.  

  Berdasarkan jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa indikator 

dengan nilai rata-rata tertinggi adalah tempat parkir luas (Y4) yaitu sebesar 4.29, 

sedangkan indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah lokasi bagus (Y3) 

yaitu sebesar 3.99. Hal ini mengindikasikan bahwa tempat parker di Pantai 

Kartini menjadi perhatian khusus pengunjung. 
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4.4 Uji Kualitas Data  

4.4.1. Uji Validitas 

  Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada 

kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji moment 

product correlation. Penelitian ini menggunakan semua sampel sejumlah (n) = 

96 maka besarnya df = 96 – 5 = 91. Dengan α = 0,05 maka diperoleh rtabel 

sebesar 0.204. Berikut adalah ukuran validitas tiap butir-butir pernyataan setiap 

variabel dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 10 

Hasil Uji Validitas Variabel Product (X1) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X1.1 0.896 0.204 Valid 

X1.2 0.850 0.204 Valid 

X1.3 0.787 0.204 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan 

dalam variabel independen Produk (X1) adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > rtabel (0.204). 

Tabel 4. 11 

Hasil Uji Validitas Variabel Price (X2) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X2.1 0.819 0.204 Valid 

X2.2 0.651 0.204 Valid 

X2.3 0.767 0.204 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan 

dalam variabel independen price adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 
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corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel 

(0.204). 

Tabel 4. 12 

Hasil Uji Validitas Variabel Place (X3) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X3.1 0.570 0.204 Valid 

X3.2 0.717 0.204 Valid 

X3.3 0.564 0.204 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan 

dalam variabel independen place adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel 

(0.204). 

Tabel 4. 13 

Hasil Uji Validitas Variabel Promotion (X4) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X4.1 0.711 0.204 Valid 

X4.2 0.624 0.204 Valid 

X4.3 0.764 0.204 Valid 

X4.4 0.604 0.204 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan 

dalam variabel independen promotion adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel 

(0.204). 
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Tabel 4. 14 

Hasil Uji Validitas Variabel People (X5) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X5.1 0.632 0.204 Valid 

X5.2 0.632 0.204 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan 

dalam variabel independen people adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel 

(0.204). 

Tabel 4. 15 

Hasil Uji Validitas Variabel Process (X6) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X6.1 0.743 0.204 Valid 

X6.2 0.792 0.204 Valid 

X6.3 0.750 0.204 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan 

dalam variabel independen process adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel 

(0.204). 

Tabel 4. 16 

Hasil Uji Validitas Variabel Physical Evidence (X7) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X7.1 0.523 0.204 Valid 

X7.2 0.523 0.204 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan 

dalam variabel independen physical evidence adalah valid. Hal ini terlihat bahwa 
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nilai corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > nilai rtabel 

(0.204). 

Tabel 4. 17 

Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Berkunjung (Y) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

Y1 0.584 0.204 Valid 

Y2 0.796 0.204 Valid 

Y3 0.772 0.204 Valid 

Y4 0.713 0.204 Valid 

Y5 0.708 0.204 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan 

dalam variabel independen keputusan berkunjung adalah valid. Hal ini terlihat 

bahwa nilai corrected item-total correlation (rhitung) setiap item pernyataan > 

rtabel (0.204). 

4.4.2. Uji Reliabilitas  

  Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam 

hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh 

responden yang sama. Untuk ukuran reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah koefisien Cronbach Alpha > 0.60 menunjukkan suatu 

konstruk atau variabel tersebut reliabel. 
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Tabel 4. 18 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian Cronbach Alpha Kesimpulan 

Product (X1) 0.921 Reliabel 

Price (X2) 0.860 Reliabel 

Promotion (X3) 0.777 Reliabel 

Place (X4) 0.833 Reliabel 

People (X5) 0.769 Reliabel 

Process (X6) 0.873 Reliabel 

Physical Evidence (X7) 0.686 Reliabel 

Keputusan Berkunjung (Y) 0.876 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk 

masing-masing variabel penelitian, nilainya lebih dari 0.60. Dapat disimpulkan 

bahwa instrumen pada masing-masing variabel penelitian memiliki kestabilan 

dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-

konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel yang disusun dalam 

suatu bentuk kuesioner. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier harus terpenuhi beberapa pengujian prasyarat 

analisis atau asumsi klasik, adalah sebagai berikut:  

4.5.1. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model 

regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen.  

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen. Kriteria penilaian kolinieritas dapat diketahui dari besaran VIF 

(variance inflation factor). Kriterianya adalah jika nilai VIF tersebut kurang dari 
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10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF lebih dari 10 

maka terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4. 19 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Tolerence VIF Kesimpulan 

Product (X1) 0.268 3.734 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Price (X2) 0.378 2.648 

Promotion (X3) 0.633 1.580 

Place (X4) 0.606 1.651 

People (X5) 0.254 3.936 

Process (X6) 0.280 3.569 

Physical Evidence (X7) 0.946 1.057 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji VIF memiliki nilai lebih kecil 

dari 10, dan nilai tolerance lebih dari 0.1 sehingga dapat dikatakan bahwa data 

tidak terjadi masalah multikolinieritas. 

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas  

  Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji 

glejser dilihat dari nilai signifikasi semua variabel independen dengan nilai di 

atas atau lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

variabel data penelitian ini adalah homogen atau lolos uji heteroskedastisitas. 
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Tabel 4. 20 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.461 .831  1.758 .082 

Produk .060 .064 .180 .943 .348 

Price .106 .051 .337 2.094 .069 

Place .043 .060 .089 .718 .474 

Promotion -.022 .038 -.072 -.570 .570 

People .061 .105 .115 .584 .561 

Process .140 .052 .500 2.675 .059 

Physical 
-.085 .051 -.170 

-

1.670 
.098 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk 

masing-masing variabel nilainya > 0.05, yang artinya tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas juga dapat 

dilakukan dengan melihat grafik scatter plot, jika pada grafik scatter plot 

tersebut ada pola tertentu sepertititik-titik membentuk pola teratur 

(bergelombang, melebar, dan menyempit) maka diindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola yang  jelas serta titik-titik menyebar 

tidak teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat dibawah ini: 
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Gambar 4. 1 

Uji Heterokedastisitas 

 
 

  Berdasarkan grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED terlihat 

bahwaa titik-titik dari data menyebar secara acak serta  tersebar  baik  di  atas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk suatu pola 

tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak ada atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.5.3. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas menggunakan analisis grafik dalam penelitian ini dapat 

dilihat melalui grafik normal probability plot. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2011). Berikut gambar grafik normal probability plot: 
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Gambar 4. 2 

Grafik Uji Normalitas 

 
Gambar 4.2 

 

  Berdasarkan gambar grafik normal probability plot di atas dapat dilihat 

bahwa data atau titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas 

kolmogorov-smirnov dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 21 

Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 96 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.02068223 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .071 

Positive .071 

Negative -.047 

Test Statistic .071 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 
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  Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

Kolmogorov-smirnov nilainya 0.200 > 0,05, sehingga data layak untuk 

dilanjutkan dalam analisis. 

4.5.4. Uji Linieritas  

  Uji Linieritas penelitian ini menggunakan metode uji F pada taraf 

signifikansi 5% pada ketiga variabel tersebut. Jika nilai Signifikansi Fhitung lebih 

dari atau sama dengan 0,05 maka hubungannya bersifat linier. Berikut adalah 

hasil uji linieritas dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 22 

Uji Linieritas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Keputusan.

Berkunjung 

* Produk 

Between 

Groups 

(Combined) 714.471 6 119.078 38.893 .000 

Linearity 700.418 1 700.418 228.771 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

14.053 5 2.811 .918 .473 

Within Groups 272.488 89 3.062   

Total 986.958 95    

Sumber: Data Sekunder Diolah dengan SPSS, 2019. 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Deviation from 

Linearity nilai signifikansinya adalah 0.473 yang nilainya lebih besar dari 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

4.6 Pengujian Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Pengujian hipotesis ini digunakan analisis regresi linear berganda. 
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Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara kelima variabel dependen terhadap variabel independen. Untuk 

mengetahui pengaruh product, price, promotion, place, people, process, dan 

physical evidence terhadap keputusan berkunjung, digunakan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Ý = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + e 

Keterangan:  

Ý  = nilai keputusan berkunjung yang diteliti. 

X1  = nilai product yang diteliti. 

X2  = nilai price yang diteliti.  

X3  = nilai promotion yang diteliti.  

X4  = nilai place yang diteliti.  

X5  = nilai people yang diteliti.  

X6  = nilai process yang diteliti.  

X7  = nilai physical evidence yang diteliti.  

 

Perhitungan analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 23 

Perhitungan Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.260 1.383  0.911 0.365 

Produk 0.300 0.106 0.184 2.825 0.006 

Price 0.451 0.085 0.293 5.333 0.000 

Place 0.179 0.100 0.076 1.795 0.076 

Promotion -0.043 0.064 -0.029 -0.670 0.505 

People 0.899 0.174 0.346 5.164 0.000 

Process 0.305 0.087 0.224 3.512 0.001 

Physical -0.065 0.085 -0.027 -0.772 0.442 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai a sebesar 1.260, b1 

sebesar 0.300, b2 sebesar 0.451, b3 sebesar 0.179, b4 sebesar -0.043, b5 sebesar 

0.899, b6 sebesar 0.305, dan b7 sebesar -0.065. Melihat hasil tersebut maka dapat 

disusun persamaan regresi: 

Ý = 1.260 + 0.300 X1 + 0.451 X2 + 0.179 X3 - 0.043X4 + 0.899 X5 + 0.305 X6 -

0.065 X7 + e 

Koefisien regresi untuk variabel bebas X1 (product) bernilai positif, yaitu 

0.300, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara product (X1) terhadap 

keputusan berkunjung (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan 

product (X1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya keputusan 

berkunjung (Y) sebesar 0.300.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 (price) bernilai positif, yaitu 

0.403, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara price (X2) terhadap 

keputusan berkunjung (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan 

price (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya keputusan 

berkunjung (Y) sebesar 0.403. 

Koefisien regresi untuk variabel bebas X3 (promotion) bernilai negatif, yaitu 

-0.043, menunjukkan adanya pengaruh negatif antara promotion (X3) terhadap 

keputusan berkunjung (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan 

promotion (X3) sebesar satu satuan akan menyebabkan menurunnya keputusan 

berkunjung (Y) sebesar 0.043.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X4 (place) bernilai positif, yaitu 

0.179, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara place (X4) terhadap 



95 

 

 

 

keputusan berkunjung (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan 

place (X4) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya keputusan 

berkunjung (Y) sebesar 0.179.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X5 (people) bernilai positif, yaitu 

0.899, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara people (X5) terhadap 

keputusan berkunjung (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan 

people (X6) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya keputusan 

berkunjung (Y) sebesar 0.899.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X6 (process) bernilai positif, yaitu 

0.305, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara process (X6) terhadap 

keputusan berkunjung (Y). Hal ini mengandung arti untuk setiap pertambahan 

process (X6) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya keputusan 

berkunjung (Y) sebesar 0.305.  

Koefisien regresi untuk variabel bebas X7 (physical evidence) bernilai 

negatif, yaitu -0.065, menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara physical 

evidence (X7) terhadap keputusan berkunjung (Y). Hal ini mengandung arti untuk 

setiap pertambahan physical evidence (X7) sebesar satu satuan akan menyebabkan 

menurunnya keputusan berkunjung (Y) sebesar 0.065.  

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

  Uji F digunakan untuk menguji kesesuaian atau ketepatan model regresi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian model yang digunakan 

atau untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel dependen 
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terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi < 0.05 maka model 

regresi yang digunakan memiliki pengaruh secara simultan. 

Tabel 4. 24 

Uji Kesesuaian Model (Uji Statistik F) 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 887.988 7 126.855 112.794 .000b 

Residual 98.970 88 1.125   

Total 986.958 95    

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

  Besarnya nilai Ftabel dengan df penyebut sebesar 88 dan df pembilang 

sebesar 7 didapatkan nilai sebesar 2.12. Berdasarkan tabel di atas, pengaruh 

simultan variabel product, price, promotion, place, people, process dan physical 

evidence terhadap keputusan berkunjung diperoleh nilai Fhitung sebesar 112.794 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, karena nilai Fhitung 112.794 > Ftabel 

(2.12) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan 

berkunjung di pantai Kartini Jepara atau dapat dikatakan bahwa variabel 

product, price, promotion, place, people, process dan physical evidence secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung di pantai 

Kartini Jepara. 

4.7.2. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Penelitian ini digunakan pengujian parsial yaitu untuk menguji variabel 

independen product, price, promotion, place, people, process, dan physical 

evidence terhadap variabel dependen keputusan berkunjung. Pengujian terhadap 
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hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 

sebesar 95% atau α = 5%. Kriteria pengujian adalah:    

1. Jika tingkat signifikansi > 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, 

sebaliknya Ha ditolak.  

2. Jika tingkat signifikansi < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, 

sebaliknya Ha diterima. 

Tabel 4. 25 

Perhitungan Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.260 1.383  0.911 0.365 

Produk 0.300 0.106 0.184 2.825 0.006 

Price 0.451 0.085 0.293 5.333 0.000 

Place 0.179 0.100 0.076 1.795 0.076 

Promotion -0.043 0.064 -0.029 -0.670 0.505 

People 0.899 0.174 0.346 5.164 0.000 

Process 0.305 0.087 0.224 3.512 0.001 

Physical -0.065 0.085 -0.027 -0.772 0.442 

 

1. Pengujian Hipotesis 1: Pengaruh Product terhadap Keputusan 

Berkunjung Di Pantai Kartini Jepara 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Product berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung.” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi 

product diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.300 

dengan nilai thitung = 2.825 dengan probabilitas sebesar 0.006. Nilai ttabel 

dengan nilai df: n-k-1 = 96-5-1= 90 dengan taraf signifikansi sebesar 0.025 

dengan uji satu arah didapatkan nilai sebesar 1.98698. 
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Berdasarkan hasil penghitungan hipotesis di atas, didapatkan nilai thitung 

= 2.825 > nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 0.006 < 0.05. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel product berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

berkunjung, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan, “Product 

berpengaruh terhadap keputusan berkunjung,” diterima, yang artinya Ho 

ditolak. 

Gambar 4. 3 

Hasil Uji t Hipotesis 1 

Daerah

Penerimaan H0

d1 d2

Daerah

Penolakan H0 Daerah Kritis

Luas 1/2aLuas 1/2a

Daerah

Penolakan H0

 

 

2. Pengujian Hipotesis 2: Pengaruh Price terhadap Keputusan Berkunjung 

Di Pantai Kartini Jepara 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Price berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung.” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi 

variabel price diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

0.451 dengan nilai thitung = 5.333 dengan probabilitas sebesar 0.000. Nilai 

thitung = 5.333 lebih besar dari nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 

ttabel: 1.98698 thitung: 2.825 
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0.000 < 0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel price berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan berkunjung, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan, “Price 

berpengaruh terhadap keputusan berkunjung,” diterima, yang artinya Ho 

ditolak. 

Gambar 4. 4 

Hasil Uji t Hipotesis 2 
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3. Pengujian Hipotesis 3: Pengaruh Promotion terhadap Keputusan 

Berkunjung Di Pantai Kartini Jepara 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Promotion berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung.” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi 

variabel promosi diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 

-0.043 dengan nilai thitung = -0.670 dengan probabilitas sebesar 0.505. Nilai 

thitung = -0.670 lebih kecil dari nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 

0.505 > 0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel promotion tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan, 

ttabel: 1.98698 thitung: 5.333 
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“Promotion berpengaruh terhadap keputusan berkunjung,” ditolak, yang 

artinya Ho diterima. 

Gambar 4. 5 

Hasil Uji t Hipotesis 3 
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4. Pengujian Hipotesis 4: Pengaruh Place terhadap Keputusan Berkunjung 

Di Pantai Kartini Jepara 

Hipotesis keempat menyatakan bahwa “Place berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung.” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi 

variabel place diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

0.179 dengan nilai thitung = 1.795 dengan probabilitas sebesar 0.076. Nilai 

thitung = 1.795 lebih kecil dari nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 

0.076 > 0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel place tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan berkunjung, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan, “Place 

berpengaruh terhadap keputusan berkunjung,” ditolak¸ yang artinya Ho 

diterima. 

 

ttabel: 1.98698 thitung: -0.670 
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Gambar 4. 6 

Hasil Uji t Hipotesis 4 

Daerah

Penerimaan H0

d1 d2

Daerah

Penolakan H0 Daerah Kritis

Luas 1/2aLuas 1/2a

Daerah

Penolakan H0

 

 

5. Pengujian Hipotesis 5: Pengaruh People terhadap Keputusan 

Berkunjung Di Pantai Kartini Jepara 

Hipotesis kelima menyatakan bahwa “People berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung.” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi 

variabel people diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

0.899 dengan nilai thitung = 5.164 dengan probabilitas sebesar 0.000. Nilai 

thitung = 5.164 lebih besar dari nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 

0.000 < 0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel people berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan berkunjung, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan, “People 

berpengaruh terhadap keputusan berkunjung,” diterima, yang artinya Ho 

ditolak. 

 

 

 

ttabel: 1.98698 thitung: 1.795 
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Gambar 4. 7 

Hasil Uji t Hipotesis 5 
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6. Pengujian Hipotesis 6: Pengaruh Process terhadap Keputusan 

Berkunjung Di Pantai Kartini Jepara 

Hipotesis keenam menyatakan bahwa “Process berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung.” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi 

variabel process diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

0.305 dengan nilai thitung = 3.512 dengan probabilitas sebesar 0.001. Nilai 

thitung = 3.512 lebih besar dari nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 

0.001 < 0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel process berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan berkunjung, sehingga hipotesis keenam yang menyatakan, 

“Process berpengaruh terhadap keputusan berkunjung,” diterima, yang 

artinya Ho ditolak. 

 

 

 

thitung: 5.164 ttabel: 1.98698 
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Gambar 4. 8 

Hasil Uji t Hipotesis 6 

Daerah

Penerimaan H0

d1 d2

Daerah

Penolakan H0 Daerah Kritis

Luas 1/2aLuas 1/2a

Daerah

Penolakan H0

 

 

7. Pengujian Hipotesis 7: Pengaruh Physical Evidence terhadap Keputusan 

Berkunjung Di Pantai Kartini Jepara 

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa “Physical evidence berpengaruh 

terhadap keputusan berkunjung.” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil 

estimasi variabel physical evidence diperoleh nilai koefisien regresi dengan 

arah negatif sebesar -0.065 dengan nilai thitung = -0.772 dengan probabilitas 

sebesar 0.442. Nilai thitung = -0.772 lebih kecil dari nilai ttabel (1.98698), 

dengan taraf signifikansi 0.442 > 0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel physical evidence tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung, sehingga hipotesis 

ketujuh yang menyatakan, “Physical evidence berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung,” ditolak, yang artinya Ho diterima. 

 

 

 

ttabel: 1.98698 thitung: 3.512 
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Gambar 4. 9 

Hasil Uji t Hipotesis 7 
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4.8 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk meng-

ukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Koefisien determinasi ini digunkan karena dapat menjelaskan kebaikan dari 

model regresi dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien 

determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara 

nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi 

suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sebaliknya semakin besar koefisien determinasi 

mendekati angka satu, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  

 

 

 

ttabel: 1.98698 thitung: -0.772 
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Tabel 4. 26 

Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.949 0.900 0.892 1.061 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 

0.892. Hal ini berarti variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel 

dependen sebesar 89.2% sedangkan sisanya (100%-89.2%=10.8%) dijelaskan 

oleh sebab-sebab yang lain diluar model. 

4.9 Pembahasan 

4.9.1. Pengaruh Product terhadap Keputusan Berkunjung Di Pantai Kartini 

Jepara 

  Berdasarkan hasil penghitungan hipotesis diketahui bahwa product 

berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan berkunjung, berdasarkan 

nilai thitung = 2.825 > nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 0.006 < 0.05. 

Jika dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif (0.300), menunjukkan 

bahwa semakin berkualitas dan beragam product atau wahana yang ditawarkan 

oleh pengelola Pantai Kartini Jepara maka keputusan berkunjung juga akan 

semakin tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lita (2017) yang 

menyimpulkan bahwa product berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

berkunjung. 

  Pengelola Pantai Kartini Jepara dalam aktivitasnya selalu 

mempertimbangkan pentingnya produk wahana sebagai bagian dari bauran 

pemasaran jasa yang berpengaruh terhadap keputusan pengunjung untuk 

berkunjung ke Pantai Kartini Jepara. Wujud produk wahana diterapkan dengan 
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menyediakan produk wahana dengan mengutamakan kualitas dan beragam yang 

bisa memberikan kepuasan konsumen, menyediakan tempat makan, 

menyediakan fasilitas ibadah. Wujud dari variabel produk berupa menyediakan 

produk dengan mengutamakan kualitas dan beragam yang memberikan 

kepuasan konsumen. Hasil analisis deskriptif variabel produk menunjukkan 

bahwa indikator produk memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,12 atau kategori 

baik.  

  Dengan adanya produk wahana yang berkualitas dan beragam yang 

disediakan oleh pengelola Pantai Kartini Jepara, terbukti mampu memberikan 

kepuasan kepada pengunjung. Produk jasa merupakan rangkaian pemuasan nilai 

yang kompleks. Orang membeli jasa untuk memecahkan masalah dan mereka 

melekatkan nilai pada jasa-jasa dalam kaitannya dengan kemampuan jasa yang 

dipersepsikan untuk memecahkan masalah tersebut. Produk yang memberikan 

kepuasan, maka akan berdampak positif kepada pelanggan dengan menjatuhkan 

pilihan untuk mengunjungi Pantai Kartini Jepara serta merekomendasikan 

kepada orang lain atau teman untuk mengunjungi Pantai Kartini Jepara. 

4.9.2. Pengaruh Price terhadap Keputusan Berkunjung Di Pantai Kartini 

Jepara 

  Secara parsial price berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

berkunjung Pantai Kartini Jepara, berdasarkan nilai thitung = 5.333 lebih besar 

dari nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 0.000 < 0.05. Jika dilihat dari 

koefisien regresi yang bernilai positif (0.451), menunjukkan bahwa semakin 

terjangkau price yang ditetapkan oleh pengelola Pantai Kartini Jepara maka 
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keputusan berkunjung Pantai Kartini Jepara juga akan semakin tinggi. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Larasati (2016) yang menyimpulkan bahwa 

price berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan berkunjung. 

  Tarif masuk Pantai Kartini Jepara sebagai wujud dari bauran pemasaran 

jasa dituntut untuk mampu menetapkan harga sesuai dengan pelayanan yang 

didapatkan pengunjung. Seperti pegawai cepat melayani keluhan pengunjung, 

sikap ramah terhadap pengunjung. Hal ini sejalan dengan analisis deskriptif 

dengan jawaban responden rata-rata skor 4.16 atau dalam kategori baik. Artinya 

Harga yang ditawarkan sesuai dengan pelayanan yang didapatkan pengunjung.  

  Salah satu yang ditawarkan oleh pengelola Pantai Kartini Jepara adalah 

tarif yang bisa dijangkau oleh seluruh warga Jepara dan sekitarnya. Adanya tarif 

yang terjangkau yang ditawarkan oleh pengelola Pantai Kartini Jepara, 

merupakan salah satu daya tarik untuk menggunakan jasa Pantai Kartini Jepara. 

Hal ini terlihat dari jawaban responden dengan rata-rata skor 4.19 atau dalam 

kategori sangat baik. Artinya tarif yang terjangkau ini salah satu penarik untuk 

berkunjung ke Pantai Kartini Jepara. 

  Ditengah persaingan yang kompetitif, penetapan tarif yang lebih murah 

dari wisata pantai yang sekelas, merupakan salah satu daya tarik untuk memilih 

berkunjung ke Pantai Kartini Jepara. Tarif merupakan salah satu faktor penting 

dalam pengelolaan jasa khususnya jasa wisata pantai, harga merupakan masalah 

bagi pengunjung untuk menjatuhkan pilihan. Artinya pihak pengelola Pantai 

Kartini Jepara dalam menetapkan harga harus cermat dengan memperhatikan 

kemampuan pengunjung dan pesaing lainnya. Tarif merupakan nilai tukar 
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pengunjung untuk mendapatkan fasilitas dan layanan dari suatu jasa. Dengan 

mengetahui segmen pengunjung yang datang, maka pengelola Pantai Kartini 

Jepara harus melakukan penentapan tarif secara tepat. 

4.9.3. Pengaruh Promotion terhadap Keputusan Berkunjung Di Pantai 

Kartini Jepara 

  Secara parsial promotion tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

berkunjung Pantai Kartini Jepara, berdasarkan nilai thitung = -0.670 lebih kecil 

dari nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 0.505 > 0.05. Dalam hal ini 

berarti bahwa pengelola Pantai Kartini Jepara harus lebih meningkatkan promosi 

seperti: Periklanan di media massa, informasi dari rekan, dan periklanan yang 

dilakukan pemasar untuk dapat mendorong terciptanya keputusan konsumen 

untuk berkunjung ke Pantai Kartini Jepara. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Larasati (2016) yang menyimpulkan bahwa promotion berpengaruh 

negatif terhadap keputusan berkunjung. 

  Berdasarkan persentase, item-item pertanyaan mengenai kepuasan atas 

promosi secara keseluruhan bisa dikatakan baik. Namun masih ada indikator 

yang mendapatkan jawaban kurang baik dari responden yaitu Media yang 

mendapatkan nilai rata-rata terendah (4.14). Hal ini perlu mendapatkan perhatian 

dari pengelola Pantai Kartini Jepara dan juga pemerintah Kabupaten Jepara, 

untuk lebih inten mempromosikan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten 

Jepara melalui media online. 

  Ditengah kemajuan teknologi informasi, sistem online merupakan salah 

media iklan yang efektif untuk memasarkan jasa. Sistem media informasi media 
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online sangat efektif untuk memasarkan jasa khususnya jasa pariwisata, karena 

masyarakat sekarang ini pada umumnya sudah menggunakan media online. 

Dengan adanya media online, maka akan memudahkan pengguna jasa untuk 

mengetahui jasa yang kita pasarkan. Hal ini terlihat dari jawaban responden 

bahwa informasi mengenai Pantai Kartini Jepara didapatkan dari media masih 

dianggap kurang. 

  Kurang berpengaruhnya promotion terhadap keputusan berkunjung ke 

Pantai Kartini Jepara bisa dimaklumi, karena Pantai Kartini Jepara merupakan 

pantai yang sepertinya wajib untuk dikunjungi oleh warga Jepara dan sekitarnya 

setiap tahunnya yaitu adanya even “Lomban” untuk memeriahkan bulan Syawal. 

Acara ini dilaksanakan satu minggu setelah hari Raya Idul Fitri. Untuk satu even 

tersebut, ribuan orang akan mengunjungi Pantai Kartini Jepara, tidak hanya 

warga Jepara saja, bahkan warga luar Jepara pun banyak yang datang. 

4.9.4. Pengaruh Place terhadap Keputusan Berkunjung Di Pantai Kartini 

Jepara 

  Secara parsial place tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

berkunjung Pantai Kartini Jepara, berdasarkan nilai thitung = 1.795 lebih kecil dari 

nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 0.076 > 0.05. Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan yang searah antara lokasi dengan keputusan berkunjung Pantai 

Kartini Jepara akan tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian Lita (2017) yang menyimpulkan bahwa place berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan berkunjung. Hasil ini sejalan dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Noor (2016) yang menemukan bahwa place berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap keputusan konsumen. 

  Tempat atau  place meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk 

jasa tersedia bagi pelanggan sasaran. Tempat atau  place merupakan gabungan 

antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Keputusan distribusi 

menyangkut kemudahan akses terhadap produk dan jasa bagi para pelanggan 

potensial. Adanya pengaruh tidak signifikan place terhadap keputusan 

berkunjung Pantai Kartini Jepara, hal ini disebabkan pengunjung melihat bahwa 

faktor lokasi bukanlah faktor yang signifikan untuk mempengaruhi keputusan 

berkunjung Pantai Kartini Jepara. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban 

responden secara deskriptif berada dalam kategori baik. 

4.9.5. Pengaruh People terhadap Keputusan Berkunjung Di Pantai Kartini 

Jepara 

  Hasil uji secara parsial dapat diketahui bahwa variabel people berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan berkunjung Pantai Kartini Jepara berdasarkan 

nilai thitung = 5.164 lebih besar dari nilai ttabel (1.98698), dengan taraf signifikansi 

0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah dan signifikan 

antara people dengan keputusan berkunjung Pantai Kartini Jepara. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Lita (2017) yang menyimpulkan bahwa 

people berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan berkunjung. 

  Pegawai dalam menjalankan aktivitas kerja sebagai wujud dari bauran 

pemasaran jasa dituntut untuk selalu mengambil tindakan positif dalam bekerja. 

Demikian juga dalam melayani pengunjung harus dilayani dengan ramah, cepat 
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dan tanggap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pantai Kartini Jepara 

menunjukkan bahwa people sudah dalam tingkat baik. Salah satu hal yang 

menyebabkan people berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung, 

karena pelayanan yang diberikan oleh pengelola Pantai Kartini Jepara sudah 

baik, berdasarkan hasil jawaban responden yang menyatakan bahwa indikator 

Kualitas SDM mendapatkan nilai rata-rata tertinggi (4.29). 

  Pegawai Pantai Kartini Jepara dalam melakukan aktivitas dituntut untuk 

memiliki pelayanan yang terbaik dengan mencerminkan prinsip melayani 

dengan ramah, cepat dan tanggap, tampilan pegawai dalam bertugas 

menggunakan pakaian rapi dan bersih. Pegawai/people memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan keputusan berkunjung Pantai Kartini Jepara. 

4.9.6. Pengaruh Process terhadap Keputusan Berkunjung Di Pantai Kartini 

Jepara 

  Hasil uji secara parsial dapat diketahui bahwa variabel process 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung Pantai Kartini Jepara, 

berdasarkan nilai thitung = 3.512 lebih besar dari nilai ttabel (1.98698), dengan taraf 

signifikansi 0.001 < 0.05. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara process dengan keputusan berkunjung Pantai Kartini Jepara, artinya 

dengan process yang baik akan mendorong pengunjung untuk mengunjungi 

Pantai Kartini Jepara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lita (2017) 

yang menyimpulkan bahwa process berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan berkunjung. 
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  Pengelola Pantai Kartini Jepara dalam melakukan aktivitasnya dituntut 

untuk memperhatikan process /pelayanan, karena process /pelayanan merupakan 

salah satu faktor yang penting dalam bauran pemasaran jasa. Pelayanan ikut 

berperan dalam meningkatkan keputusan pengunjung untuk mengunjungi Pantai 

Kartini Jepara. Wujud dari process /pelayanan yaitu pegawai Pantai Kartini 

Jepara memberikan layanan cepat dan tepat waktu, proses pembayaran dapat 

dilakukan secara tunai. Adanya layanan cepat dan tepat waktu dalam melayani 

pengunjung akan menarik minat pengunjung untuk mengunjungi Pantai Kartini 

Jepara.  

  Proses pada jasa pariwisata merupakan gabungan semua aktivitas, 

umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-

hal rutin, dimana saja dihasilkan dan disampaikan kepada pengunjung. Mutu 

layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada 

pengunjung. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah pegawai itu 

sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan, seluruh operasional perusahaan 

harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh 

pegawai yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan 

tempatnya bekerja. 

4.9.7. Pengaruh Physical Evidence terhadap Keputusan Berkunjung Di 

Pantai Kartini Jepara 

  Hasil uji secara parsial dapat diketahui bahwa variabel physical evidence 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung Pantai Kartini 

Jepara, berdasarkan nilai thitung = -0.772 lebih kecil dari nilai ttabel (1.98698), 
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dengan taraf signifikansi 0.442 > 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa physical 

evidence Pantai Kartini Jepara berdasarkan kategori tidak menjadi pertimbangan 

pengunjung untuk berkunjung ke Pantai Kartini Jepara. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Larasati (2016) yang menyimpulkan bahwa physical 

evidence berpengaruh negatif terhadap keputusan berkunjung. 

  Pengunjung dalam menentukan pilihannya tidak hanya mengacu kepada 

kelengkapan physical evidence/bukti fisik yang dimiliki oleh Pantai Kartini 

Jepara. Bila diperhatikan pengunjung Pantai Kartini Jepara adalah mayoritas 

warga Jepara, maka suasana Pantai Kartini Jepara yang dilengkapi dengan 

semua fasilitas yang sesuai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya yang 

pengunjung. Selain itu, Pantai Kartini Jepara merupakan salah satu ikon Kota 

Jepara, sehingga warga Jepara akan bangga bila berkunjung ke Pantai Kartini 

Jepara tanpa mempedulikan physical evidence yang ada di Pantai Kartini Jepara. 

4.9.8. Pengaruh Product, Price, Promotion, Place, People, Process, dan 

Physical Evidence terhadap Keputusan Berkunjung Di Pantai Kartini 

Jepara 

  Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa product, price, promotion, 

place, people, process, dan physical evidence secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan berkunjung di Pantai Kartini Jepara, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai Fhitung yang positif (112.794) dan jauh lebih besar dari 

Ftabel (2.12) serta nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05). 

Hasil ini berarti bahwa product, price, promotion, place, people, process, dan 

physical evidence secara simultan mampu memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap keputusan berkunjung di Pantai Kartini Jepara.  
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  Adapun nilai koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 0.892, 

yang artinya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh product, price, promotion, 

place, people, process, dan physical evidence terhadap keputusan berkunjung di 

Pantai Kartini Jepara adalah sebesar 89.2%, sedangkan sisanya adalah pengaruh 

dari variabel lain diluar variabel penelitian ini. Dalam penelitian ini variabel 

bebas yang paling dominan mempengaruhi keputusan berkunjung di Pantai 

Kartini Jepara adalah variabel people. Hal ini dapat diketahui dengan melihat 

unstandardized coefficients beta people yang paling tinggi sebesar 0.899 

dibanding variabel price (0.451), variabel process sebesar (0.305) dan variabel 

product sebesar (0.300). 

 


