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Pendahuluan 

Atraksi wisata adalah salah satu komponen utama yang menjadi perhatian khusus dalam 
pengembangan destinasi pariwisata. Sunaryo(2013) menjelaskan bahwa atraksi wisata dapat 

dikembangkan dengan berbasis pada sumber daya alam, budaya, buatan, dan atraksi minat 
khusus. Lebih jauh lagi Pitana dan Diarta (2009) menguraikan atraksi wisata alam yaitu: 

landscape, pantai, pegunungan, iklim, dan lembah, sementara atraksi buatan yakni taman dan 
resort, sedangkan atraksi budaya seperti atraksi teatrikal, drama, festival, dan galeri, yang 
terakhir adalah atraksi sosial seperti berbaur dengan masyarakat di daerah tujuan wisata dan ikut 

mengalami cara hidup bersama mereka.  

Museum Kereta Api Ambarawa adalah salah satu atraksi wisata yang ada di kota Ambarawa 
Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada destinasi wisata tersebut terdapat potensi 

wisata yang menawarkan daya tarik wisata sejarah dan wisata alam. Berdasarkan observasi 
lapangan, potensi wisata sejarah dapat dilihat dengan adanya peninggalan Perang Dunia kedua 

yakni kereta api dari zaman Belanda dan potensi wisata alam yang dimiliki adalah dengan 
menikmati pemandangan Danau Rawa Pening yang dihiasi tanaman eceng gondok dan indahnya 
pemandangan Gunung Merbabu. 

Kereta api wisata di Museum Kereta Api Ambarawa beroperasi setiap hari Sabtu dan Minggu 

serta libur Nasional. Dalam sehari kereta tersebut dioperasikan sebanyak empat kali, mulai dari 
pukul 09:00, 11:00, 14:00, dan 15:00 WIB. Pengalaman lapangan menunjukan bahwa para 

pengunjung begitu antusias untuk ikut menikmati atraksi kereta api wisata, sehingga hanya 
berselang setengah jam setelah loket penjualan tiket dibuka, semua tiket untuk setiap jam 
keberangkatan telah habis terjual. Sehingga menimbulkan kekecewaan bagi para pengunjung 

yang tidak berkesempatan untuk membeli tiket kereta api. Kekecewaan ini menyebabkan 
perdebatan antara pengunjung dan petugas loket penjualan tiket. Hal inilah yang menarik 

perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 
survei guna mengetahui pengaruh atraksi kereta api terhadap minat kunjungan wisatawan. 

Setelah melaksanakan penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan secara praktis 
mampu menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan 

untuk memenuhi keinginan wisatawan dari luar kota. Sementara itu secara teoretis diharapkan 
dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

Tinjauan pustaka 

Atraksi Wisata 

Menurut World Tourism Organization, terdapat enam komponen yang harus dimiliki oleh 

sebuah daya tarik wisata yaitu aksesibilitas, atraksi, amenitas, citra, harga, dan sumber daya 
manusia. World Tourism Organization mendefinisikan atraksi sebagai daya tarik yang harus 

dimiliki oleh sebuah daerah tujuan wisata. Atraksi merupakan daya tarik yang bersifat lokal dari 
destinasi tersebut dalam arti daya tarik yang dimiliki destinasi tersebut dan menarik wisatawan. 
Atraksi mencakup dua jenis, diantaranya; Daya tarik alam budaya maupun buatan, seperti event 

atau yang sering disebut sebagai minat khusus. 

Pitana dan Diarta(2009) menyatakan bahwa atraksi wisata adalah salah satu komponen dalam 
produk pariwisata yang berperan sebagai elemen-elemen yang terkandung dalam destinasi dan 

lingkungan di dalamnya yang secara individual atau kombinasinya memegang peran penting 

http://www.indonesiastudents.com/artikel-koperasi-pariwisata/


 
 

dalam memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Atraksi destinasi bisa 
berupa atraksi alam, atraksi alam dan atraksi sosial. Lebih jauh lagi, Yuswohady (2005), 

mengemukakan bahwa atraksi dapat berupa atraksi wisata baik alam, budaya maupun minat 
khusus, berbagai event seperti festival kesenian dan olahraga, pertunjukan seni, pameran tahunan 

dan sebagainya. 

Daya Tarik Wisata 

Dalam UU. No 10 Tahun 2009 disebutkan “daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang 
memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya 

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”. Dalam 
undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa daya tarik wisata adalah salah satu jenis usaha di 
bidang kepariwisataan yang terbuka untuk perorangan ataupun badan usaha. 

Secara lebih spesifik disebutkan, bahwa daya tarik wisata alam, merupakan segala sesuatu 

yang memiliki keunikan, keindahan, keaslian, daya tarik wisata, keselamatan, dan sarana wisata 
dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. Damanik dan Weber (2006) menekankan pentingnya keaslian dalam 
menentukan kualitas daya tarik wisata, baik dari segi originalitas, maupun otentisitasnya. Oleh 
sebab itu daya tarik wisata merupakan ujung tombak dalam menarik minat kunjungan 

wisatawan. 

Minat Kunjungan Wisatawan 

Minat merupakan rasa ketertarikan pada suatu objek karena didasari oleh rasa suka sehingga 
timbul perhatian yang mengakibatkan ingin terlibat dengan objek tersebut sekaligus menjadi 

pendorong yang kuat untuk berhubungan lebih dekat, aktif dan mendalam secara wajar, spontan 
dan selektif. Di dalam minat terdapat dua unsur penting yaitu motif dan perhatian. Motif 
merupakan daya gerak meliputi dorongan dan kemauan yang timbul dari dalam diri seseorang 

yang menyebabkan ia berbuat sesuatu yang berhubungan dengan minatnya. Minat wisatawan 
merupakan ketertarikan seseorang dari orang-orang yang ingin melakukan suatu perjalanan 

untuk mengetahui sesuatu yang unik. Untuk itu, adanya minat wisatawan maka ada pula 
pengembangan atas suatu obyek daya tarik dari pariwisata adalah kategori atraksi wisata 
Ali(2016). 

Dari minat wisatawan ini kemudian timbul kepuasan terhadap atraksi yang dikunjunginya, 
sehingga wisatawan yang memperoleh pengalaman tersebut, menjadi wisatawan yang loyal 
dalam artian bahwa terus melakukan kunjungan pada setiap hari liburnya. Secara umum, 

loyalitas dimaknai sebagai komitmen pelanggan untuk berlangganan atau membeli ulang 
produk/jasa terpilih secara konsisten Hurriyati (2005). 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Faikar Adam Wiradipoetra dkk (2016) “Analisis Persepsi 

Wisatawan Mengenai Penurunan Kualitas Daya Tarik Wisata Terhadap Minat Berkunjung”. 
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji persepsi wisatawan mengenai penurunan kualitas daya 
tarik wisata serta pengaruhnya terhadap minat berkunjung. Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukan kualitas daya 
tarik wisata menurut persepsi wisatawan dalam kondisi yang rendah atau kurang menarik. Minat 



 
 

berkunjung wisatawan juga rendah. Penurunan kualitas daya tarik berpengaruh signifikan 
terhadap turunnya minat berkunjung wisatawan. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Syakir Kamil Ainul Fitroh Dkk (2017) “Pengaruh 

Atraksi Wisata Dan Motivasi Wisatawan Terhadap Keputusan Berkunjung (survei pada 
pengunjung wisata alam Kawah Ijen)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai 

faktor apa saja yang menjadi daya tarik wisata dan motivasi wisatawan dalam mengunjungi suatu 
destinasi wisata, khususnya wisata alam seperti Kawah Ijen. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa wisatawan sudah merasa puas terhadap 

aktivitas yang ada di destinasi wisata alam Kawah Ijen. Beberapa hal yang memotivasi 
pengunjung dalam memutuskan berkunjung ke TWA Kawah Ijen yang pertama motivasi 

pengunjung ialah untuk bersantai dan menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, kedua 
untuk tujuan kesehatan yaitu mendapatkan udara segar dan keindahan alam guna melepaskan 
stress akibat pekerjaan sehari-hari, ketiga mencari kesenangan bersama teman-teman atau 

saudaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi wisatawan dengan berbagai alasan dan 
tujuannya dapat berpengaruh secara langsung terhadap keputusan berkunjung ke wisata alam 

Kawah Ijen. Hal tersebut membuktikan bahwa atraksi pada suatu destinasi dan motivasi pada 
wisatawan memiliki kontribusi dalam mempengaruhi pengunjung untuk pengambilan keputusan 
berkunjung ke wisata alam Kawah Ijen. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfattory Rheza Syahrul (2014) “Pengaruh 
Daya Tarik, Fasilitas, Dan Aksesibilitas Terhadap Keputusan Wisatawan Asing Berkunjung 
Kembali Ke Aloita Resort Di Kab.Kep.Mentawai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh daya tarik fasilitas dan aksesibilitas terhadap kunjungan wisatawan asing ke Aloita 
Resort di Kabupaten kepulauan Mentawai. Teknik penarikan sampel adalah dengan metode 
Accidental sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa daya tarik (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan wisatawan asing berkunjung. Fasilitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap 
wisatawan asing untuk berkunjung dan aksesibilitas (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan wisatawan asing berkunjung.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sufi Abdulhaji dkk (2016) “Pengaruh 
Atraksi,Aksesibilitas,dan Fasilitas Terhadap Citra Destinasi Wisata Danau Tolire Besar di Kota 

Ternate”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi atraksi, aksesibilitas, dan 
fasilitas terhadap citra destinasi wisata Tolire Besar di Kota Ternate serta pengaruh atraksi, 
aksesibilitas, dan fasilitas terhadap citra destinasi wisata Tolire Besar. Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
implementasi atraksi, aksesibilitas, fasilitas dan citra destinasi wisata Danau Tolire Besar dalam 

kategori baik. Dan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas dapat 
berpengaruh signifikan terhadap citra destinasi wisata Tolire Besar.  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu pada uraian di atas dapat diketahui bahwa sudah 
ada penelitian yang membahas topik mengenai pengaruh atraksi wisata terhadap minat 

kunjungan wisatawan. Hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti 
lakukan disini adalah atraksi wisata merupakan salah satu bagian penting dalam mempengaruhi 

minat kunjungan wisatawan selain itu penelitian terdahulu juga dapat menjadi acuan dalam 
penelitian ini. 

 



 
 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun populasi kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 
populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menemukan 

tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, dan hubungan variabel untuk menguji 
variabel sosiologis dan psikologis dari sampel.  

Penelitian ini dilakukan di Museum Kereta Api Ambarawa, pengambilan data diambil 

pada hari Sabtu selama satu bulan. Berdasarkan observasi lapangan, hari Sabtu merupakan 
puncak kunjungan wisatawan Museum Kereta Api Ambarawa. Cara pengambilan sampel dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan metode Sampling Insidental, teknik penentuan sampel ini 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015).Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

dihitung menggunakan rumus Isaac dan Michael. Berdasarkan observasi lapangan, jumlah 
pengunjung setiap hari Sabtu mencapai 360 orang. Maka untuk populasi 360 orang, jika dihitung 
menggunakan rumus Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 5% jumlah sampelnya 

adalah 187 orang. 

Pengambilan data mulai dilakukan pada bulan Desember hingga Januari 2019. Data 
diambil menggunakan kuesioner dengan bantuan Google Form. Pada saat turun di lapangan, total 

data yang diambil menggunakan Google Form adalah 145 responden dari jumlah sampel yang 
telah ditentukan, karena wisatawan yang sulit diminta untuk diwawancarai dan akses pintu 
keluar sangat dekat dengan tempat pemberhentian kereta api sehingga pengunjung yang turun 

dari kereta api langsung berjalan ke pintu keluar, hal ini mengakibatkan peneliti sulit mencari 
responden untuk diwawancarai sehingga data yang terkumpul tidak sesuai dengan jumlah 

responden yang ditentukan. 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan penjelasan dari setiap variabel data yang diolah dan disimpulkan 
agar menjadi acuan untuk mengetahui pengaruh atraksi kereta api wisata terhadap minat 
kunjungan wisatawan. Berikut ini adalah hasil dan penjelasan dari setiap variabel data yang 

diolah. 

Asal Wisatawan 

Pada variabel ini menjelaskan jumlah pengunjung yang menikmati atraksi kereta api 
wisata berdasarkan daerah asal wisatawan. Dari data yang terkumpul terdapat 11 daerah asal 

wisatawan yang mengunjungi Museum Kereta Api Ambarawa. Adapun 11 asal wisatawan 
tersebut adalah; (1) Solo; (2) Jakarta; (3) Semarang; (4) Malang; (5) Salatiga; (6) Yogyakarta; (7) 

Bandung; (8) Ungaran; (9) Klaten; (10) Ambarawa; (11) Bawen; 

Pada Tabel 1 menunjukan pengunjung yang menikmati atraksi kereta api wisata di 
Museum Kereta Api Ambarawa pada hari Sabtu dengan data pengunjung yang beragam. 

 

 



 
 

Tabel 1. Asal Wisatawan 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

Solo 6 7 6      6 6,25 

Bawen 1 1 1      2 1,25 

Jakarta 6 6 6 6 6 

Malang 4 3 3 2 3 

Yogyakarta 3 2 2 3 2,5 

Ungaran 2 3 2 2 2,25 

Ambarawa 1 2 1 1 1,25 

Salatiga 3 2 4 2 2,75 

Klaten 3 2 1 1 1,75 

Bandung 2 3 3 2 2,5 

Semarang 5 4 3 5 4,25 

 

 

Gambar 1. Asal Wisatawan 

 Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa pengunjung yang menikmati atraksi kereta api wisata 
berasal dari Solo dan Jakarta dengan persentase sama yaitu 18%.  

Usia Pengujung 

Pada variabel ini menjelaskan usia pengunjung yang menikmati atraksi kereta api wisata 

berdasarkan usianya. Usia pengunjung diklasifikasikan menjadi 11 sub-variabel, yaitu usia 
pengunjung dari umur 10-15 tahun, 16-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 
tahun, 41- 45 tahun, 46- 50 tahun, 51-55 tahun, 56-60 tahun, dan lebih dari 60 tahun. Pada Tabel 

2 rata-rata pengunjung terbanyak pada hari Sabtu adalah usia 21- 25 tahun, kemudian pada 
urutan kedua diikuti oleh pengunjung dengan usia 31- 35 tahun.  

Tabel 2. Usia Pengunjung 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

10- 15 tahun - - - - - 

16- 20 tahun 4 3 3 4 3,5 

21- 25 tahun 10 19 19 10 12,25 

26- 30 tahun  5 3 3 2 3 

31- 35 tahun 5 5 5 7 5,5 



 
 

36- 40 tahun 3 2 2 3 2,5 

41- 45 tahun 5 3 3 4 4,25 

46- 50 tahun 1 1 1 1 1 

51- 55 tahun 3 3 3 5 3,25 

56- 60 tahun 1 1 1 1 1 

>61 tahun - - - - - 

 

 

Gambar 2. Usia Pengunjung 

Pada Gambar 2 dapat dilihat persentase jumlah pengunjung yang menikmati atraksi kereta api 
wisata adalah usia 21- 25 tahun dengan jumlah persentase 34% yang ditunjukan dengan warna 
biru, kemudian diikuti oleh usia 31- 35 tahun dengan jumlah 15% yang ditunjukan dengan warna 

orange. 

Pekerjaan Pengunjung 

Pada variabel ini menjelaskan pengunjung yang menikmati atraksi kereta api wisata berdasarkan 
pekerjaannya. Pada variabel pekerjaan dibagi menjadi 8 sub-variabel, yaitu; (1) Pelajar; (2) 

Mahasiswa; (3) PNS; (4) Karyawan Swasta; (5) Pengusaha/Wiraswasta; (6) Guru/Dosen; (7) 
Belum Bekerja; dan (8) lain-lain. Pada variabel pekerjaan ditambahkan sub-variabel “lain-lain” 

agar pengunjung bisa memilih variabel tersebut jika memang pekerjaannya tidak ada pada 
pilihan kuesioner. 

Tabel 3. Pekerjaan 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata  

Pelajar 2 1 3 1 1,75 

Mahasiswa 5 15 13 5 9,5 

PNS 2 1 2 2 1,75 

Karyawan Swasta 15 15 6 6 10,5 

Pengusaha/Wiraswasta 5 3 5 2 3,75 

Guru/Dosen 2 2 2 2 2 

Belum Bekerja 1 2 1 1 1,25 

Lain-lain 5 10 5 3 5,75 

        

         



 
 

 

Gambar 3. Pekerjaan 

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa pengunjung yang menikmati atraksi kereta api wisata adalah 
bekerja sebagai karyawan swasta dengan persentase 29%, berikutnya diikuti oleh mahasiswa 
dengan persentase 26% dan lain-lain dengan persentase 16%. 

Petugas Melayani Dengan Ramah 

Variabel ini menjelaskan pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa berdasarkan variabel 
“petugas melayani dengan ramah” ini diperlukan untuk mengetahui pelayanan yang sudah 
diberikan kepada pengunjung. Pada tabel 4 menunjukan banyak wisatawan merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh petugas Museum Kereta Api Ambarawa. 

 

Tabel 4. Petugas Melayani Dengan Ramah 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

sangat setuju 19 12 20 10 15,25 

setuju 20 21 20 20 20,25 
netral - 1 2 - 0,75 

tidak setuju - - - - - 
sangat tidak setuju - - - - - 

 

 

Gambar 4. Petugas Melayani Dengan Ramah 

Pada Gambar 4 pengunjung paling banyak memberikan penilaian setuju dengan persentase 
55,9% dan sangat setuju dengan persentase 42,1%. 



 
 

Kereta Api Berangkat Tepat Waktu 

Variabel ini menjelaskan ketepatan waktu berangkat Kereta Api Wisata Ambarawa berdasarkan 
variabel “kereta api berangkat tepat waktu” ini diperlukan untuk mengetahui apakah kereta api 

wisata selalu berangkat tepat waktu. Pada tabel 5 menunjukan wisatawan setuju dengan 
ketepatan waktu berangkat kereta api wisata.  

Tabel 5. Kereta Berangkat Tepat Waktu 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 

2 

Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

sangat setuju 20 20 15 16 17,75 

setuju 20 20 15 16 17,75 

netral - 1 1 1 0,75 

tidak setuju - - - - - 

sangat tidak setuju - - - - - 

 

   Gambar 5. Kereta Berangkat Tepat Waktu 

Pada Gambar 5 pengunjung yang memberikan penilaian setuju dan sangat setuju memiliki 
persentase yang sama yaitu 48,6%. 

Kebersihan Kereta Api Wisata 

Variabel ini menjelaskan kebersihan di dalam kereta api wisata berdasarkan variabel “kebersihan 
kereta api wisata terjaga dengan baik” ini diperlukan untuk mengetahui kebersihan di dalam 
kereta api wisata. Pada tabel 6 menunjukan bahwa wisatawan setuju dengan kebersihan yang ada 

di dalam kereta api wisata. 

 

Tabel 6. Kebersihan Kereta Api 

Variabel  Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

sangat setuju 5 10 5 10 7,5 

setuju 29 40 20 19 27 

netral 2 1 2 2 1,75 

tidak setuju - - - - - 

sangat tidak setuju - - - - - 
 



 
 

 

        Gambar 6. Kebersihan Kereta Api 

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa pengunjung memberikan penilaian setuju dengan persentase 
74,5% dan sangat setuju dengan persentase 20.7%. 

Keamanan Di Dalam Kereta Api 

Variabel ini menjelaskan keamanan di dalam kereta api wisata berdasarkan variabel “keamanan 

di dalam kereta api” ini diperlukan untuk mengetahui keamanan yang ada di dalam kereta api 
wisata. Pada tabel 7 menunjukan ada empat penilaian yang diberikan oleh pengunjung dengan 

persentase yang berbeda-beda.  

Tabel 7. Keamanan Di Dalam Kereta Api 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

sangat setuju 5 6 5 5 5,25 

setuju 10 20 30 9 17,25 

netral  10 20 15 7 13 

tidak setuju - 1 1 1 0,75 

sangat tidak setuju - - - - - 

 

 

Gambar 7. Keamanan Di Dalam Kereta Api 

Pada Gambar 7 dapat dilihat pengunjung yang memberikan penilaian setuju dengan persentase 
47,6% dan netral dengan persentase 35,9%. 

Harga Tiket Kereta Api Wisata  

Variabel ini menjelaskan pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa berdasarkan variabel 
“harga tiket kereta api wisata” ini diperlukan untuk mengetahui apakah harga tiket kereta api 

wisata sudah sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada pengunjung. Pada tabel 8 
menunjukan pengunjung paling banyak memberikan jawaban setuju dengan harga tiket kereta 

api wisata. 

  



 
 

Tabel 8. Harga Tiket kereta api wisata 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

sangat setuju 5 4 4 3 4 

setuju 30 25 27 30 28 

netral  3 4 3 4 3,5 

tidak setuju 1 1 1 - 0,75 

sangat tidak setuju - - - - - 

 

Gambar 8. Harga Tiket Kereta Api Wisata 

Pada Gambar 8 dapat dilihat banyak pengunjung memberikan penilaian setuju dengan persentase 
77,2% kemudian sangat setuju dengan persentase 11% dan netral dengan persentase 9,7%. 

Fasilitas Didalam Kereta (toilet,tempat sampah, dan informasi mengenai kereta api 

wisata)  

Variabel ini menjelaskan pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa berdasarkan variabel 
“fasilitas di dalam kereta (toilet,tempat sampah, dan informasi mengenai kereta api wisata)” ini 
diperlukan untuk mengetahui apakah fasilitas di dalam kereta sudah tersedia dengan baik dan 

dapat digunakan oleh pengunjung. Pada tabel 9 menunjukan pengunjung paling banyak 
memberikan jawaban netral pada fasilitas yang ada didalam kereta. Ini menunjukan bahwa 

fasilitas yang ada didalam kereta api wisata tidak tersedia dengan baik dan belum memenuhi 
kebutuhan wisatawan.  

Tabel 9. Fasilitas Didalam Kereta 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

sangat setuju 2 3 3 3 2.75 

setuju 10 10 6 6 8 

netral  30 10 8 9 14.25 

tidak setuju 10 15 11 8- 11 

sangat tidak setuju 1 - - - 0.25 

 

        Gambar 9. Fasilitas Didalam Kereta 



 
 

Pada Gambar 9 dapat dilihat banyak pengunjung memberikan penilaian netral dengan persentase 
39.3 % kemudian tidak setuju dengan persentase 30.3% dan setuju dengan persentase 22.1%. 

Kereta Api Wisata Terawat Dengan Baik 

Variabel ini menjelaskan pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa berdasarkan variabel 
“kereta api terawat dengan baik” ini diperlukan untuk mengetahui apakah kereta api wisata di 
Museum Kereta Api Ambarawa terawat dengan baik. Pada tabel 10 menunjukan bahwa 

pengunjung paling banyak memberikan jawaban setuju pada kereta api wisata yang terawat 
dengan baik, ini menunjukan bahwa kereta api wisata yang ada di Museum Kereta Api 

Ambarawa terawat dengan baik. 

Tabel 10. Kereta Api Wisata Terawat Dengan Baik 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

Sangat setuju 7 6 7 9 7.25 

Setuju 20 30 40 15 26.25 

Netral  2 3 3 2 2.5 

Tidak setuju 1 - - - 0.25 

Sangat tidak setuju - - - - - 

 

 Gambar 10. Kereta Api Wisata Terawat Dengan Baik 

Pada Gambar 10 dapat dilihat banyak pengunjung memberikan penilaian setuju dengan 

persentase 72.4% dan sangat setuju dengan persentase 20%. 

Saya Akan Mengunjungi Lagi Destinasi Wisata Ini Di lain Waktu 

Variabel ini menjelaskan pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa berdasarkan variabel 
“saya akan mengunjungi lagi destinasi ini di lain waktu” ini diperlukan untuk mengetahui apakah 

pengunjung merasa puas dengan pelayanan dan kenyamanan yang diberikan sehingga mereka 
akan kembali mengunjungi Museum Kereta Api Ambarawa. Pada tabel 11 menunjukan 
pengunjung paling banyak memberikan jawaban sangat setuju untuk kembali mengunjungi lagi 

destinasi ini di lain waktu. Ini menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas 
museum mendapat respon baik dari pengunjung sehingga mereka akan kembali mengunjungi 

Museum Kereta Api Ambarawa. 

Tabel 11. Akan Mengunjungi Lagi Destinasi Ini 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

sangat setuju 20 19 25 22 21.5 

setuju 15 13 12 13 13.52 

netral  1 2 1 1 1.25 

tidak setuju 1 - - - 0.25 

sangat tidak setuju - - - - - 



 
 

 

Gambar 11. Akan Mengunjungi Lagi Destinasi Ini 

Pada Gambar 11 dapat dilihat banyak pengunjung memberikan penilaian sangat setuju dengan 
persentase 59.3%. 

Saya Akan Berbagi Pengalaman Saya Di Tempat Wisata Ini Kepada Orang Lain 

Variabel ini menjelaskan pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa berdasarkan variabel 

“saya akan berbagi pengalaman saya di tempat wisata ini kepada orang lain” ini diperlukan untuk 
mengetahui apakah pengunjung mendapatkan pengalaman dan kesan yang baik selama 

berkunjung ke Museum Kereta Api Ambarawa. Pada tabel 12 menunjukan pengunjung paling 
banyak memberikan jawaban sangat setuju untuk berbagi pengalaman yang mereka dapat selama 
berkunjung di Museum Kereta Api Ambarawa kepada orang lain. 

Tabel 12. Berbagi Pengalaman Kepada Orang Lain 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

sangat setuju 20 19 21 22 20.5 

setuju 30 10 9 9 14.5 

netral  1 1 1 1 1 

tidak setuju 1 - - - 0.25 

sangat tidak setuju - - - - - 

 

Gambar 12. Berbagi Pengalaman Kepada Orang Lain 

Pada Gambar 12 dapat dilihat banyak pengunjung memberikan penilaian sangat setuju dengan 
persentase 56,6% dan setuju dengan persentase 40%. 

Saya Akan Merekomendasikan Destinasi Wisata Ini Kepada Orang Lain  

Variabel ini menjelaskan pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa berdasarkan variabel 

“saya akan merekomendasikan destinasi wisata ini kepada orang lain” ini diperlukan untuk 
mengetahui apakah kepuasan dan pengalaman yang di dapat selama berkunjung di Museum 

Kereta Api Ambarawa akan direkomendasikan kepada sahabat, kerabat, dan keluarga.Pada tabel 
13 menunjukan pengunjung paling banyak memberikan jawaban sangat setuju untuk 
merekomendasikan destinasi wisata Museum Kereta Api Ambarawa kepada orang lain. 



 
 

     

Tabel 13. Merekomendasikan Kepada Orang Lain 

Variabel Sabtu 1 Sabtu 2 Sabtu 3 Sabtu 4 Rata-rata 

sangat setuju 20 19 25 22 21.5 

Setuju 15 14 12 14 13.75 

netral  1 1 1 1 1 

tidak setuju - - - - - 

 

Gambar 13. Merekomendasikan Kepada Orang Lain 

Pada Gambar 13 dapat dilihat banyak pengunjung memberikan penilaian sangat setuju dengan 

persentase 59.3% dan setuju dengan persentase 37.9%. 

Kesimpulan 

Dari keseluruhan data yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa atraksi kereta api 
wisata sangat berpengaruh terhadap minat kunjungan wisatawan. Wisatawan merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan, keramahan petugas kereta api kepada pengunjung, harga tiket 
yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan, dan wisatawan menikmati atraksi kereta api 
wisata. 

Saran 

Pelayanan yang diberikan sudah baik tetapi perlu diperhatikan lagi keamanan di dalam kereta api 
juga fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kereta api seperti tempat sampah, ini sangat dibutuhkan 
di dalam kereta api agar para pengunjung tidak membuang sampah sembarang selama 

melakukan perjalanan wisata menggunakan kereta api wisata. 
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