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1. Pendahuluan 

Menurut Kotler (1997: 36), kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang didapat dari perbandingan 

antara kesannya terhadap kinerja atau hasil 

suatu produk dan harapannya terhadap 

produk tersebut. Kepuasan wisatawan  

bergantung pada apa yang diperoleh dari 

destinasi pariwisata yang dikunjungi. Tidak 

banyak yang menyadari bahwa kepuasan 

merupakan salah satu aspek penting dalam 

kesuksesan suatu destinasi pariwisata. 

Kepuasan wisatawan dapat mempengaruhi 

berbagai aspek dari destinasi pariwasata, 

salah satunya yaitu perekonomian. Semakin 

tinggi kepuasan yang diperoleh wisatawan, 

semakin tinggi kemungkinan peningkatan 

perekonomian dari destinasi pariwisata 

yang dikunjungi. Hal tersebut dapat 

diterapkan di salah satu destinasi pariwisata 

terbesar di Indonesia yaitu Candi 

Borobudur.  

Terletak di kota Magelang, Candi 

Borobudur merupakan candi Buddha 

terbesar di dunia yang sudah berdiri sejak 

sekitar tahun 800 Masehi. Tidak hanya 

sebagai candi terbesar, Candi Borobudur 

juga memiliki relief Buddha terlengkap dan 

terbanyak di dunia. Melalui hal tersebut, 

Candi Borobudur sempat menduduki 

predikat sebagai salah satu dari tujuh 

keajaiban dunia. Hal tersebut yang 

menjadikan nama Candi Borobudur dikenal 

luas sebagai salah satu destinasi pariwisata 

terkenal yang dapat menarik banyak 

wisatawan baik dari dalam maupun luar 

negeri. Setiap tahun, jumlah pengunjung 

Candi Borobudur selalu meningkat. 

Menurut Kepala Unit Taman Wisata 

Candi Borobudur (TWCB) Chrisnamurti 

Adiningrum, jumlah pengunjung Candi 

Borobudur pada tahun 2016 mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu 

dari 3,5 juta wisatawan menjadi 3,7 juta 

wisatawan, baik lokal maupun 

mancanegara. Peningkatan jumlah 

pengunjung di Candi Borobudur sangat 

baik bagi perekonomian di area sekitar 

destinasi pariwisata tersebut maupun dalam 

tingkat nasional. Akan tetapi, peningkatan 

tersebut belum memenuhi target yang telah 

ditetapkan yaitu 3,8 juta wisatawan. Dari 

banyaknya wisatawan yang datang, 

wisatawan lokal selalu mendominasi. 

Sedangkan wisatawan asing yang 

berkunjung kurang dari 50% total 

pengunjung. Tidak tercapainya target 

tersebut dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor dan tidak menutup kemungkinan 

bahwa salah satunya adalah tingkat 

kepuasan wisatawan. Tingkat kepuasan 

wisatawan juga memungkinkan untuk 

dapat mempengaruhi minimnya wisatawan 

mancanegara yang datang.  

Tingkat kepuasan wisatawan sendiri 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

ada di suatu destinasi pariwisata. Dalam 

konteks Taman Wisata Candi Borobudur, 



salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat kepuasan wisatawan yaitu aktivitas 

wisata yang ada. Dengan adanya aktivitas 

yang memuaskan, wisatawan akan 

mendapatkan pengalaman yang 

memuaskan juga. Dalam hal ini, 

pengalaman menjadi salah satu landasan 

bagi wisatawan untuk menentukan apakah 

mereka memperoleh kepuasan atau 

ketidakpuasan. Menarik pelanggan 

sebanyak-banyaknya bukanlah strategi 

yang efektif, lebih baik perusahaan mencari 

cara untuk dapat mempertahankan 

pelanggan. Pelanggan yang bertahan 

merupakan pelanggan yang puas (Goni, 

2007).  

Jika aktivitas yang ada jumlahnya 

terbatas, maka pengalaman yang diperoleh 

wisatawan pun terbatas. Sebaliknya, jika 

aktivitas yang tersedia cukup banyak, 

pengalaman yang diperoleh wisatawan pun 

banyak. Pengalaman yang banyak sangat 

memungkinkan untuk meningkatkan 

kepuasan wisatawan, terutama wisatawan 

mancanegara. Hal tersebut dikarenakan 

dengan pengalaman yang banyak, 

wisatawan mancanegara akan merasa dana 

dan waktu yang sudah dihabiskan serta 

jarak yang ditempuh untuk berkunjung 

sepadan dengan apa yang didapatkan. 

Pengalaman yang banyak serta tingkat 

kepuasan yang tinggi akan memberi 

dampak pada perekonomian di Taman 

Wisata Candi Borobudur. Selain itu, tidak 

dapat dipungkiri bahwa wisatawan 

mancanegara menjadi sumber pendapatan 

besar bagi suatu destinasi pariwisata. 

Semakin banyak pengalaman yang 

diperoleh wisatawan mancanegara, 

semakin meningkat perekonomian di 

destinasi wisata tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penelitian mengenai tingkat kepuasan 

wisatawan mancanegara terhadap aktivitas 

pariwisata di Candi Borobudur dalam aspek 

experience economy penting untuk 

dilakukan. Penelitian ini dapat dijadikan 

dasar dalam melakukan pengembangan 

destinasi wisata terutama meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.  

 

2. Tinjauan Pustaka dan Landasan 

Teori 

2.1 Kepuasan 

Menurut Kotler (1997: 36), kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang didapat dari perbandingan 

antara kesannya terhadap kinerja atau hasil 

suatu produk dan harapannya terhadap 

produk tersebut. Kepuasan wisatawan 

bergantung pada apa yang diperoleh dari 

destinasi pariwisata yang dikunjungi. 

Assael menyebutkan bahwa “Seorang 

pelanggan yang puas merupakan penjual 

perorangan terbaik. Pelanggan yang puas 

akan mempengaruhi rekan-rekannya dan 

kecenderungan membeli, pelanggan yang 

tidak puas akan menghambat penjualan” 



(1998). Hal tersebut dapat diterapkan dalam 

perekonomian di suatu destinasi pariwisata. 

Jika pengunjung memperoleh kepuasan di 

suatu destinasi pariwisata, pengunjung 

tersebut cenderung akan mempengaruhi 

rekannya untuk berkunjung ke destinasi 

wisata tersebut. Dengan meningkatnya 

jumlah pengunjung, meningkat pula 

perekonomian destinasi pariwisata. 

Sebaliknya, jika pengunjung merasa tidak 

puas, maka perekonomian akan berada 

dalam kondisi stagnan atau bahkan 

menurun. 

 

2.2 Candi Borobudur 

Candi Borobudur merupakan candi 

Buddha terbesar di dunia yang sudah 

berdiri sejak sekitar tahun 800 Masehi. 

Tidak hanya sebagai candi terbesar, Candi 

Borobudur juga memiliki relief Buddha 

terlengkap dan terbanyak di dunia. Candi 

Borobudur terletak di kota Magelang, Jawa 

Tengah. Candi Borobudur dibagi menjadi 

dua pengelola yaitu Balai Konservasi yang 

menangani bagian monumen Candi 

Borobudur dan PT Taman Wisata yang 

menangani bagian taman di sekeliling 

Candi Borobudur seluas 85 hektar. 

 

2.3 Pengertian Wisatawan 

Menurut Smith (dalam 

Kusumaningrum, 2009:16), wisatawan 

adalah orang yang sedang tidak bekerja, 

atau sedang berlibur dan secara sukarela 

mengunjungi daerah lain untuk 

mendapatkan sesuatu yang lain.  

 

2.4 Konsep Experience Economy 

2. 4. 1 Pengertian Experience 

Didalam Bahasa Indonesia, experience 

artinya pengalaman. Menurut Schmitt 

(dalam Utami, 2009), experience atau 

pengalaman adalah kejadian-kejadian yang 

terjadi sebagai tanggapan stimulasi atau 

rangsangan. 

 

2. 4. 2  Pengertian Economy 

Menurut Paul A. Samuelson ekonomi 

adalah cara-cara yang dilakukan oleh 

manusia dan kelompoknya untuk 

memanfaatkan sumber-sumber terbatas 

untuk memperoleh berbaga komoditi dan 

mendistribusikannya untuk dikonsumsi 

oleh masyarakat. 

  

2. 4. 3 Pengertian Experience Economy 

Pada zaman modern ini banyak hal 

mengalami perubahan. Sektor yang sedang 

berubah pesat adalah sektor ekonomi. 

Menurut Pine & Gilmore (1999) dan juga 

Richards (2001), sektor ekonomi yang 

berkembang paling cepat saat ini adalah 

hal-hal yang berhubungan dengan 

pengalaman seseorang dalam 

mengkonsumsi suatu produk, atau dapat 

dikatakan sebagai experience economy.  

Experience economy ini dapat 

dikatakan sebagai salah satu konsep baru 



ekonomi yang mewakili generasi lama yang 

sudah ada, namun tidak diartikulasikan 

sebagai output ekonomi sebelumnya. 

Experience ini sendiri adalah sebuah 

pengalaman yang lebih dari bukan hanya 

sekedar servis biasa, meskipun servis 

sendiri merupakan sebuah produk yang 

dijual. Experience economy ini juga 

menuntut perubahan model baru dalam 

setiap level perusahaan untuk mengerti 

bagaimana penerapan experience economy 

dalam setiap bisnis adalah merupakan 

panggung pertunjukan, dan bekerja di 

dalam sebuah bisnis adalah merupakan seni 

pertunjukan (Pine & Gilmore, 1999). 

Pengembangan konsep ini didasari oleh 

perubahan yang begitu pesat dalam sektor 

ekonomi, sehingga setiap industri atau 

perusahaan mulai terpacu untuk 

membangun sistem kompetisi yang dapat 

mempertahankan pertumbuhan dan profit. 

Demikian juga dalam sektor 

pariwisata. Sebagai sektor yang  

menawarkan pengalaman wisata sebagai 

produk, sangat penting bagi sebuah 

destinasi pariwisata untuk 

mempertimbangkan adanya model baru 

atau perkembangan dalam hal-hal yg 

menunjang pengalaman berpariwisata 

seperti aktivitas dan pelayanan. Wisatawan 

yang mendapatkan pengalaman yang baik 

di suatu destinasi, akan membagi 

pengalamannya tersebut kepada orang – 

orang terdekatnya. Wisatawan juga akan 

rela menghabiskan waktu lebih lama 

bahkan kembali lagi ke destinasi tersebut 

pada lain waktu. Dengan beberapa hal di 

atas, wisatawan akan menggunakan 

berbagai macam fasilitas seperti 

akomodasi, transportasi, dan hal – hal lain 

yang akan mendukung perekonomian 

destinasi yang dituju. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti sudah melakukan 

penelitian dengan topik yang menyerupai 

penelitian ini, antara lain penelitian oleh 

Yerika Ayu Salindri yang mengambil judul 

penelitian “Tingkat Kepuasan Wisatawan 

pada Aktivitas Wisata Arung Jeram Sungai 

Serayu”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan memahami tingkat 

kepuasan wisatawan terhadap aktivitas 

yang ada di objek wisata Arung Jeram 

Sungai Serayu. Penelitian tersebut 

menggunakan metode kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa wisatawan 

sudah merasa puas terhadap aktivitas di 

objek wisata Arung Jeram Sungai Serayu. 

Dari hasil penelitian ini analisis secara 

simultan menunjukkan bahwa variabel 

daya tarik, fasilitas, aksesibilitas, dan jasa 

mempengaruhi tingkat kepuasan. Analisis 

parsial menunjukkan bahwa variabel 

fasilitas dan layanan berpengaruh positif 

terhadap layanan, variabel atraksi memiliki 

pengaruh tinggi terhadap kepuasan, dan 



variabel aksesibilitas tidak berpengaruh 

pada kepuasan. (Salindri, 2016) 

Mukhles Al-Ababneh melakukan 

penelitian pada tahun 2013 dengan 

mengangkat judul “Service Quality and its 

Impact on Tourist Satisfaction”. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk menilai sudut 

pandang wisatawan terhadap kualitas 

pelayanan pariwisata serta mengukur 

kepuasan wisatawan dengan menguji 

dampak dari kualitas produk pariwisata 

secara keseluruhan di situs sejarah Petra, 

Yordania. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif, hasil yang di dapatkan 

menyatakan bahwa terdapat dampak yang 

signifikan dari kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan wisatawan maka dari itu kualitas 

pelayanan memiliki peran penting dalam 

pariwisata dengan meningkatkan kepuasan 

wisatawan. (Al-Ababneh, 2013).  

 Pada tahun 2015, penelitian dilakukan 

oleh Zhixue Liao, Maozhu Jin dan Lu 

Huang, dengan judul Survey Analysis on 

Tourist Satisfaction in Jiuzhai Valley. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik Jiuzhai Valley 

dan kepuasan wisatawan. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. 

Penelitian tersebut menunjukan hasil 

bahwa dari seluruh faktor yang 

mempengaruhi kepuasan wisatawan, 

kepuasan  dalam beragam dimensi berbeda 

- beda. Lingkungan, infrastruktur, 

manajemen dan layanan memiliki kepuasan 

yang tinggi, sedangkan katering dan 

akomodasi memiliki kepuasan yang rendah. 

(Liao dkk, 2015). 

Dari beberapa penelitian di atas, dapat 

diketahui bahwa sudah ada penelitian yang 

membehasan topik mengenai aktivitas 

pariwisata dan pengaruhnya terhadap 

kepuasan wisatawan.. Hubungan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan disini adalah aktivitas 

pariwisata merupakan salah satu bagian 

penting dalam mempengaruhi kepuasan 

wisatawan, selain itu penelitian terdahulu 

juga dapat menjadi acuan dalam penelitian 

ini. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah lebih 

memfokuskan pada aktivitas pariwisata  

dalam aspek experience economy. 

 

3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 

kuantitatif untuk mengetahui tingkat 

kepuasan wisatawan mancanegara terhadap 

aktivitas di Candi Borobudur. 

3.1 Batasan Masalah 

Ruang  lingkup  dalam penelitian  ini 

yaitu wisatawan mancanegara  di  Taman 

Wisata Candi Borobudur. Mengingat 

pembahasan mengenai wisatawan 

sangatlah luas, maka pada pembahasan kali 

ini akan dibatasi seputar wisatawan 

mancanegara. 

Adapun pembahasan yang spesifik ini 

bertujuan supaya dalam pembuatan jurnal 



lebih mudah untuk dipahami dan juga bisa 

lebih mudah di aplikasikan. 

3.2 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini mengambil 

tempat di Taman Wisata Candi Borobudur, 

taman wisata yang mengelilingi Candi 

Borobudur. Pemilihan tempat TWCB 

dikarenakan obyek wisata tersebut selalu 

ramai dikunjungi oleh wisatawan 

mancanegara yang belum mendapat 

kepuasan terhadap aktivitas.  

Penjelasan di atas peneliti ketahui saat 

melakukan pengambilan data lapangan 

pada bulan Agustus – November 2017. 

Salah satu faktor yang menyebabkan Candi 

Borobudur selalu ramai karena Candi 

Borobudur merupakan salah satu warisan 

budaya dunia yang sudah diakui oleh 

UNESCO. 

3.3  Subjek Penelitian    

Reseponden dalam penelitian ini adalah 

pengelola taman wisata Candi Borobudur, 

pegawai di TWCB, dan wisatawan 

mancanegara. Jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 95 Wisatawan 

Mancanegara di Candi Borobudur.  

Total sample didapat menggunakan 

rumus dan margin of error sebesar 10 

(Sumber : surveymonkey) 

 

Population Size = N | Margin of error = 

e  |   z-score = z 

e is percentage, put into decimal form 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang langsung diperoleh di 

langsung dari sumbernya dalam hal ini 

wisatawan mancanegara TWCB. Data 

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan 

berupa literatur, sumber tertulis atau 

dokumen yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini.  

Cara pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan metode 

Accidental Sampling . Teknik penentuan 

sampel ini berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel (Dantes, 2012). Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 95 responden 

yang merupakan wisatawan mancanegara 

di TWCB.  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan kuesioner. Jenis pertanyaan dalam 

Sample 

Size   = 
 



kuesioner yang digunakan bersifat tertutup 

dan peneliti memberikan batasan terhadap 

jawaban. Jawaban yang telah tersedia 

berupa instrument skala yang terdiri atas 

sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, 

dan sangat tidak puas. 

Teknik lain yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah observasi. Teknik 

observasi dilakukan dengan mengamati 

langsung kejadian atau objek yang diteliti. 

Peneliti melakukan observasi terhadap 

objek penelitian dengan menggunakan 

media dokumentasi, catatan, dan foto.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data dari kuesioner yang telah 

terlengkapi akan dimasukkan ke dalam 

tabel. Setelah itu akan dilakukan input data 

ke dalam aplikasi SPSS. Selanjutnya akan 

data diolah dengan perhitungan statistik. 

Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Uji Validitas, Uji 

Reliabilitas, dan Uji Korelasi.

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Rangkuman Hasil Kepuasan Wisatawan Mancanegara Terhadap Aktivitas di Candi 

Borobudur dalam Aspek Experience Economy 

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Kepuasan Wisatawan Mancanegara Terhadap Aktivitas di Candi Borobudur dalam Aspek 

Experience Economy 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Activity / Experience Economy   

The tourist activities in this destination is 

interesting 
95 1 5 3.29 .999 

I learn new things from the activities 95 2 5 3.93 .688 

I visit this destination to gain new experiences 

from the activities 
95 3 5 4.02 .652 

I need more tourist activities to gain more 

experiences 
95 2 5 4.52 .742 

I am willing to stay longer if there are new 

interesting activities 
95 1 5 3.68 .914 

I am willing to spend money if there are new 

interesting activities 
95 1 5 3.38 .991 

 



Satisfaction   

I feel satisfied with the activities in Borobudur 95 1 5 3.29 .874 

I would recommend this destination to others 95 2 5 3.74 .732 

I will revisit this destination next time 95 2 5 3.00 .729 

I will revisit this destination nexxt time if there 

are new interesting activities 
95 3 5 4.39 .748 

Valid N (listwise) 95     

 

Rangkuman data di atas menunjukkan 

bahwa dari 2 variabel dengan 6 pertanyaan 

tentang Aktivitas / Experience Economy 

dan 4 pertanyaan tentang kepuasan, 

wisatawan menilai aktivitas pariwisata 

yang ada di Candi Borobudur sudah cukup 

menarik, hal ini dapat dilihat pada kolom 

rata – rata (mean) ter-rendah yaitu 3,00 

(Neutral) pada variabel I will revisit this 

destination next time, dan rata-rata tertinggi 

ada pada I need more tourist activities to 

gain more experiences dengan rata-rata 

nilai 4.52 (Agree). Data diatas juga 

menunjukkan bahwa nilai minimum yang 

berikan wisatawan adalah 1 (Strongly 

Disagree) dan nilai maksimum yang 

diberikan adalah 5 (Strongly Agree).  

Berdasarkan analisa peneliti, wisatawan 

mancanegara menginginkan aktivitas yang 

lebih  menarik di Candi Borobudur bahkan 

menambah aktivitas pariwisata. Hal itu bisa 

dibuktikan dengan data di atas I need more 

tourist activities to gain more experiences 

dan I will revisit this destination next time 

if there are new interesting activities 

menunjukkan rata – rata paling tinggi yaitu 

4.52 dan 4.39. Menurut peneliti, jika 

aktivitas pariwisata yang ada di Candi 

Borobudur lebih menarik dan dapat 

menambah pengalaman wisatawan akan 

berbanding lurus dengan kepuasan 

wisawan. Kepuasan wisatawan ini akan 

berbanding lurus dengan Ekonomi di Candi 

Borobudur.  

 

4.1 Uji Validitas 

Uji ini dilakukan dengan cara 

membandingkan angka r hitung dengan r 

tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel 

maka item dikatakan valid dan sebaliknya 

jika r hitung lebih kecil dari r tabel makan 

item dikatakan tidak valid. R hitung dicari 

dengan program SPSS, sedangkan r tabel 

dicari dengan cara melihat tabel r dengan 

ketentuan r minimal adalah 0,3. (Sugiyono, 

2011) 



Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pertanyaan Tentang Aktivitas Pariwisata dalam Aspek Experience Economy 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 AktivitasExperience 

Q1 Pearson Correlation 1 .589** .382** -.150 -.013 -.028 .534** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .147 .897 .787 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 

Q2 Pearson Correlation .589** 1 .383** -.092 -.004 -.068 .493** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .378 .973 .514 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 

Q3 Pearson Correlation .382** .383** 1 .219* .065 .037 .553** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .033 .533 .723 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 

Q4 Pearson Correlation -.150 -.092 .219* 1 .290** .267** .427** 

Sig. (2-tailed) .147 .378 .033  .004 .009 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 

Q5 Pearson Correlation -.013 -.004 .065 .290** 1 .756** .677** 

Sig. (2-tailed) .897 .973 .533 .004  .000 .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 

Q6 Pearson Correlation -.028 -.068 .037 .267** .756** 1 .650** 

Sig. (2-tailed) .787 .514 .723 .009 .000  .000 

N 95 95 95 95 95 95 95 

AktivitasExperience Pearson Correlation .534** .493** .553** .427** .677** .650** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 95 95 95 95 95 95 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Q = Question 

     

 

 

Berdasarkan yang ada pada tabel di atas, 

diketahui angka r hitung pertanyaan 

variabel aktivitas dan Experience Economy 

adalah : 

Q1 = 0.534, Q2 = 0.493, Q3 = 0.553, Q4 = 

0.427, Q5 = 0.677 , dan Q6 = 0,650. 

Hasil di atas menunjukkan bahwa 

pertanyaan nomor 1 sampai dengan 6 

adalah valid karena nilai r hitungng lebih 

besar dari 0,3. 

 



Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Pertanyaan Tentang Kepuasan Wisatawan 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Kepuasan 

Q1 Pearson Correlation 1 .754** .534** .229* .864** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .025 .000 

N 95 95 95 95 95 

Q2 Pearson Correlation .754** 1 .438** .189 .805** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .066 .000 

N 95 95 95 95 95 

Q3 Pearson Correlation .534** .438** 1 .254* .742** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .013 .000 

N 95 95 95 95 95 

Q4 Pearson Correlation .229* .189 .254* 1 .553** 

Sig. (2-tailed) .025 .066 .013  .000 

N 95 95 95 95 95 

Kepuasan Pearson Correlation .864** .805** .742** .553** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 95 95 95 95 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

Q = Question. 

   

 

Berdasarkan yang ada pada tabel di atas, 

diketahui angka r hitung pertanyaan 

variabel Kepuasan Wisatawan adalah : 

Q1 = 0.864, Q2 = 0.805, Q3 = 0.742, dan 

Q4 = 0.553 

Hasil di atas menunjukkan bahwa 

pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4 

adalah valid karena nilai r hitungng lebih 

besar dari 0,3.  

 

 

 

4.2 Uji Reliabilitas 

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara 

empirik ditunjukan oleh suatu angka yang 

disebut nilai koefisien reliabilitas. 

Reliabilitas yang tinggi ditunjukan dengan 

nilai rxx mendekati angka 1. Kesepakatan 

secara umum reliabilitas yang dianggap 

sudah cukup memuaskan jika ≥ 0.700.  

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus 

Alpha Cronbach karena instrumen 

penelitian berbentuk angket dan skala 

bertingkat. (Wahyuni, 2014) 



Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Pertanyaan Tentang Aktivitas dalam 

Aspek Experience Economy 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.718 7 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di 

atas, diketahui angka crunbach alpha 

Variabel Aktivitas / Experience Economy 

adalah 0.718 dan Variabel Kepuasan 

Wisatawan adalah 0.796. Jadi kedua angka 

di atas lebih besar dari nilai minimal 

crunbach alpha yaitu 0.7. oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur 

variabel pelayanan dapat dikatakan reliabel 

atau handal. 

 

4.3 Uji Korelasi 

Analisis uji korelasi atau asosiasi 

merupakan studi pembahasan tentang 

derajat keeratan hubungan antar variabel 

yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. 

Hubungan antara variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y) dapat bersifat : 

1.  Positif, artinya jika variabel bebas 

(X) naik, maka variabel terikat (Y) 

naik. 

2.  Negatif, artinya jika variabel bebas 

(X) turun, maka variabel terikat (Y) 

turun. 

 

Derajat hubungan biasanya dinyatakan 

dengan r, yang dsebut dengan koefisien 

korelasi sampel yang merupakan penduga 

bagi koefsien populasi. Sedangkan r2 

dsebut dengan koefsien detesi (koefsien 

penentu). (Raharjo, 2014) 

 

4.3.1 Dasar Pengambilan Keputusan 

Ada dua cara untuk pengambilan 

keputusan dalam analisis korelasi yakni 

dengan melihat nilai signifikansi dan tanda 

bintang yang diberiakan pada output 

program SPSS 

1. Berdasarkan nilai Signifikansi : 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

terdapat korelasi, sebaliknya jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 

terdapat korelasi. 

2. Berdasarkan Tanda Bintang (*) 

yang diberikan SPSS : jika terdapat 

tanda bintang pada pearson 

correlation maka antara variabel 

yang di analisis terjadi korelasi, 

sebaliknya jika tidak terpadat tanda 

bintang pada pearson correlation 

maka antara variabel yang di 

analisis tidak terjadi korelasi. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Pertanyaan Tentang Kepuasan 

Wisatawan 

Cronbach's Alpha N of Items 

.796 5 



 

Tabel 4.3 Hasil Uji Korelasi Aktivitas Pariwisata dalam Aspek Experience Economy dengan Kepuasan Wisatawan. 

  AktivitasExperience Kepuasan 

AktivitasExperience  Pearson Correlation 1 .576** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 95 95 

Kepuasan Pearson Correlation .576** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 95 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Berdasarkan Nilai Signifikansi : dari output 

di atas diketahui antara Aktivitas dalam 

aspek Experience Economy (X) dengan 

Kepuasan (Y) mempunyai nilai signifikansi 

0,000 < 0,05 yang berarti terdapat korelasi 

yang signifikan. Korelasi antara 2 variabel 

juga positif, hal ini dapat dilihat dari r = 

0.576.  

Berdasarkan Tanda Bintang SPSS : Dari 

output di atas diketahui bahwa Nilai 

Pearson Correlation yang dihubungkan 

antara masing - masing variabel 

mempunyai tanda bintang, ini berarti 

terdapat korelasi yang signifikan antara 

varibel yang dihubungkan. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan uji yang telah peneliti 

lakukan, didapatkan hasil perhitungan yaitu 

r = 0,576. Dengan demikian hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara Aktivitas dalam aspek 

Experience Economy di Taman Wisata 

Candi Borobudur memiliki peran penting 

dalam mempengaruhi Tingkat Kepuasan 

wisatawan terutama wisatawan 

mancanegara di Taman Wisata Candi 

Borobudur. 

Saran 

Kepuasan wisatawan mancanegara 

terhadap aktivitas di Taman Wisata Candi 

Borobudur bisa dikatakan masih rata – rata. 

Manajemen TWCB sebaiknya 

menambahkan aktivitas yang lebih menarik 

agar dapat meningkatkan kepuasan 

wisatawan mancanegara. Aktivitas yang 

sebaiknya ditambahkan di sini adalah yang 

dapat menambah experience atau 

pengalaman bagi wisatawan. Dengan 

meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan 

mancanegara, akan meningkatkan 



kemungkinan untuk wisatawan tersebut 

kembali lagi ke Candi Borobudur. Dengan 

kembalinya wisatawan mancanegara, 

perekonomian di Candi Borobudur akan 

meningkat.   
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