
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kebudayaan yang dihuni oleh berbagai etnik yang ada 

di seluruh daerah. Hal ini sangat mendukung perkembangan sektor pariwisata. Saat ini pariwisata 

adalah salah satu sektor terbesar di Indonesia yang telah memberikan manfaat besar bagi 

pendapatan devisa negara, (Yakup, 2019) juga menyatakan bahwa perkembangan perekonomian 

Indonesia terus-menerus mengalami kemajuan yang dapat dilihat dari adanya peningkatan 

pendapatan Negara yang di peroleh dari angka kunjungan yang terus meningkat yaitu jumlah 

kunjungan wisatawan nusantara maupun manca negara.  

Perkembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari adanya dukungan fasilitas wisata yang  

memadai bagi para wisatawan selama berada dalam kawasan wisata. Dalam UU no 10 tahun 

2009 menyatakan bahwa pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang perlu didukung dengan 

ketersediaan fasilitas yang diupayakan oleh pemerintah daerah setempat dalam mensukseskan 

kegiatan pariwisata yang ada dalam suatu destinasi wisata dengan tujuan membawa dampak 

positif bagi masyarakat sekitar baik itu dalam segi ekonomi sosial dan budaya.  

Kementrian pariwisata dalam meningkatkan angka kunjungan wisata telah menetapkan 5 

destinasi super prioritas yang diantaranya adalah Danau Toba, Brorobudur, Likupang, Mandalika 

Lombok dan juga Labuan Bajo yang berlokasi di NTT adalah daerah tujuan wisata yang sangat 

diminati dan juga sangat menjanjikan dengan sumber daya alamnya yang tersebar di 22 

kabupaten. Provinsi NTT terdiri dari pulau-pulau dan letak georafisnya yang sangat strategis 

dimana berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, hal ini merupakan salah satu 

peluang karena memiliki keindahan alam bahari serta budaya dengan ciri khasnya masing-

masing yang ada di setiap daerah. 

Provinsi NTT adalah salah satu Provinsi di Indonesia  yang mempunyai banyak potensi 

yang dapat dikembangkan yaitu Kabupaten Kupang, dengan tujuan dapat membantu 

meningkatkan perekonomian daerah, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membuka 

peluang kerja baru untuk penduduk di sekitar destinasi. Ada beberapa destinasi wisata di 

Kabupaten Kupang yang telah memberikan kontribusi selama ini yaitu Pantai Tablolong, Air 

Terjun Oenesu, Pantai Manikin, Air Terjun Tesbatan dan masih banyak destinasi lainnya. 

Destinasi wisata yang sangat populer dan diminati oleh wisatawan di Kabupaten Kupang 

adalah Pantai Tablolong, Pantai Tablolong adalah salah satu pantai potensial yang ada di 

Kabupaten Kupang dengan keindahan alam yang unik dan juga khas mampu menarik minat 

wisatawan untuk berkunjung. Pantai ini memiliki ciri khas hamparan pasir putih kecoklatan. Di 

pinggirannya terdapat lopo-lopo atau gazebo yang dapat digunakan untuk beristirahat. Daya tarik 

lain dari Pantai ini di sekitar Pantai Tablolong tumbuh Pohon Stigi (Pempis Acidula) di sekitar 

batuan karang, pohon ini termasuk golongan perdu (jenis tanaman yang tidak dapat tumbuh lebih 

dari enam meter) yang banyak dicari karena keunikannya. dengan keindahan yang ada mampu 

menarik minat wisatawan untuk berkunjung yang dapat dilihat dari adanya peningkatan angka 

kunjungan yang bisa di lihat dari tabel di bawah ini: 

 



 

 Kunjungan 

Wisatawan 

 

Tahun Mancanegara Lokal Total 

2016 192 744 935 

2017 204 840 1.044 

2018 216 1.080 1.296 

2019 240 1.104 1.344 

2020 60 420 480 

Total 790 2.944 5.099 

Sumber: pengelola Pantai Tablolong 

Berdasarkan data kunjungan di atas bahwa total kunjungan wisatawan ke Pantai 

Tablolong dari tahun 2016-2019 selalu mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan pada 

tahun 2020. Melihat jumlah kunjungan yang mengalami penurunan drastis maka penulis 

melakukan observasi ke lapangan untuk melihat langsung keadaan destinasi wisata tersebut pada 

tanggal 17 Mei 2022. 

Berdasarkan hasil observasi yang ada penulis menemukan ada beberapa permasalahan, 

yaitu: keadaan jalan yang berlubang, kurangnya papan penunjuk arah jalan menuju destinasi 

wisata, lopo-lopo yang menjadi tempat berteduh sudah tidak dapat dimanfaatkan karena 

kehilangan atap, kondisi toilet umum yang kotor dan tidak terawat, tidak tersedianya air bersih 

sehingga menyebabkan wisatawan yang berkunjung kesana harus meminjam toilet dari rumah 

warga yang ada di sekitar destinasi wisata, selain itu jalan setapak yang ada dalam destinasi 

wisata itu rusak dan tidak diperbaiki, keterbatasan tempat sampah yang ada di destinasi wisata 

menyebabkan wisatawan yang berkunjung kesana kebingungan dalam membuang sampah ada 

juga yang dengan sembarangan membuang sampah di destinasi wisata, tidak adanya karcis 

masuk dari pihak pengelola destinasi wisata, tidak adanya lampu jalan menuju destinasi wisata 

dan juga di dalam kawasan destinasi wisata sehingga membuat wisatawan kesulitan dalam 

melakukan aktivitas di destinasi wisata dan warung makan yang ada kurang terawat dan juga 

tidak terlalu difungsikan sebagaimana seharusnya.  

Berlandaskan uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan permasalahan yaitu 

apakah fasilitas berpengaruh kepada tingkat kunjungan di Pantai Tablolong? Tujuan pengkajian 

ini ialah agar bisa mengetahui pengaruh fasilitas dengan tingkat kunjungan di Pantai Tablolong. 

 

LANDASAN TEORI 

Fasilitas Wisata  
Fasilitas wisata merupakan sarana pendukung dalam membantu pengunjung melakukan 

kegiatan wisata di destinasi wisata, menurut (Mill, 2000) fasilitas memiliki peran penting dalam 

membantu pengunjung selama berada di destinasi wisata yang di kunjungi. Dengan adanya 

fasilitas wisata dapat menarik minat pengunjung untuk melakukan kunjungan ke suatu destinasi 

wisata. kemudian (Sulastiyono, 2006) juga menjelaskan fasilitas berkaitan dengan perlengkapan 

fisik yang diadakan untuk membantu pengunjung dalam melakukan kegiatannya di destinasi.  



 

Menurut (Mukhlas, 2008) Fasilitas terdiri dari tiga bagian yaitu: 

1. Fasilitas utama adalah fasilitas yang sangat penting dan dibutuhkan pengunjung 

selama berada didalam destinasi wisata. 

2. Fasilitas pendukung adalah fasilitas yang pada porsinya sebagai pelengkap dari 

fasilitas utama. 

3. Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang pada porsinya adalah sebagai pelengkap dari 

fasilitas utama. 

Berikut ini adalah sarana/prasarana umum yang ada di Pantai Tablolong. 

No Kategori Sarana/Prasarana 

1 Fasilitas 

Utama 

Motor ATV 

 

 

 

2 

 

 

Fasilitas 

Pendukung 

Lopo-lopo atau 

Gazebo, Kantin 

atau Warung 

makan,Kamar 

ganti dan Toilet  

 

 

 

 

3 

 

 

Fasilitas 

Penunjang 

Akses jalan, Papan 

penunjuk arah, 

Loket karcis 

masuk dan Tempat 

parkir. 

Sumber : Hasil Observasi Lapangan 

Kunjungan Wisata 

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dimaksud 

dengan kunjungan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara. 

Minat Kunjungan Wisata 

Adapun minat kunjungan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Biaya menyangkut pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh wisatawan dalam 

memutuskan untuk melakukan perjalanan wisata dengan perhitungan biaya transportasi, 

tiket masuk, makan dan minum selama di lokasi destinasi wisata, biaya penginapan, dan 

biaya lainnya. 

b. Jarak tempuh adalah salah satu faktor yang mempengaruhi minat kunjungan wisatawan . 

c. Aksesibilitas sangat memudahkan pengunjung dalam melakukan perjalanan wisata.  

d. Fasilitas adalah faktor penting dari kegiatan pariwisata karena pengunjung akan 

membutuhkan fasilitas yang ada selama berada di destinasi   



 

e. Keindahan alam adalah faktor yang mempengaruhi minat pengunjung  (yoeti, 2003) 

menyatakan daya tarik alam adalah factor yang sangat mempengaruhi minat pengunjung  

dalam menentukan destinasi wisata, karena aka ada perbandingan destinasi tujan dengan 

destinasi pilihan lainnya.  

f. Umur juga sebagai faktor penentu  seseorang dalam melakukan kunjungan, karena umur 

berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam mencapai atau melakukan perjalanan 

wisata.   

Keputusan Berkunjung 

Keputusan berkunjung menurut (Srikandi, 2015) dalam jurnalnya menyatakan keputusan 

berkunjung seseorang dihasilkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seseorang dalam 

melakukan penilaian dan pengambilan keputusan. 

Kepuasan Wisatawan 

Kepuasan merupakan perasaan senang seseorang yang didapatkan setelah menggunakan 

suatu produk atau pelayanan jasa. Citrawani (2019) menjelaskan kepuasan merupakan hasil akhir 

setelah seseorang menggunakan suatu produk yang dimana produk yang telah digunakan sudah 

sesuai dengan yang diharapkan.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Lukman Nasution (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Sapta Pesona dan 

Fasilitas terhadap Tingkat Kunjungan Objek Wisata T-Gadrdendi Kecamatan Deli Tua 

Kabupaten Deli Serdang. Dengan metode pengujian Uji t, Uji F dan Uji Koefisien Determinasi 

menunjukan bahwa Sapta Pesona signifikan berpengaruh terhadap Tingkat Kunjungan, Fasilitas 

signifikan berpengaruh terhadap Tingkat Kunjungan serta Sapta Pesona dan Fasilitas secara 

bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kunjungan. Dari hasil ini menyatakan 

penerapan Sapta Pesona di Objek Wisata T-Gadrdendi Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli 

Serdang bisa mempengaruhi keinginan wistawan untuk berkunjung lebih lama serta 

meningkatkan angka kunjungan. Dengan adanya Fasilitas Wisata yang menarik minat wisatawan 

dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung agar bisa menikmati 

fasilitas Objek Wisata T-Gadrdendi Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. 

Fadilah (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Lama Perjalanan, Fasilitas,Dan Daya Tarik 

terhadap Jumlah Kunjungan wisata Hutan Pinus Imogiri dengan metode pengujian menggunakan 

cara uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan hipotesis. Dengan hasil yang peroleh yaitu 

menunjukan bahwa pendapatan, biaya perjalanan, lama perjalanan, daya tarik dan fasilitas 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata di Hutan Pinus Imogiri. Fasilita tidak 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan dengan begitu saran yang dapat di berikan 

yaitu diharapkan Pengelola Obyek wisata dapat melakukan inovasi terhadap fasilitas wisata agar 

dapat menarik minat wisatawan untuk kembali berwisata ke Hutan Pinus Imogiri. 

Fardani (2013) dalam Skripsinya yang berjudul Pengaruh Fasilitas dan Potensi alam 

terhadap tingkat Kunjungan Wisatawan ke Kebun Raya Cibodas Kabupaten Cianjur. Dengan 

metode pengujian Regresi Linear Berganda menunjukan bahwa Fasilitas wisata dan Potensi alam 



 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kunjungan wisatawan yakni setiap adanya 

pertambahan dikedua item itu maka akan menyebabkan meningkatnya keputusan berkunjung. 

Citrawani (2019) dalam Skripsinya yang berjudul Pengaruh Fasilitas Objek Wisata 

terhadap Kunjungan Wisatawan pada Objek Wisata Pantai Tope Jawa Kabupaten Takalar 

dengan metode analisis data menggunakan Regresi Linear Sederhana menunjukan adanya 

pengaruh fasilitas wisata terhadap kunjungan wisatawan. Dengan demikian maka jika semakin 

lengkap fasilitas maka semakin baik penilaian wisatawan hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk 

wisatwan dapat kembali berkunjung ke Pantai Tope Jawa Kabupaten Takalar. 

Rosida (2018) dalam Skripsinya yang berjudul Pengaruh Harga dan Fasilitas terhadap 

Kunjungan Wisata di Pantai Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan metode 

analisis Linear Berganda yang menunjukan hasil bahwa Harga dan Fasilitas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan berkunjung baik secara parsial maupun silmutan. Dengan 

kesimpulan bahwa jika Harga dan Fasilitas baik maka dapat meningkatkan keputusan 

berkunjung di Pantai Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. 

  

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Pengkajian ini laksanakan di Pantai Tablolong Kabupaten Kupang pada bulan Januari - Mei 

2022. Populasi dalam penelitian ini ialah total seluruh kunjungan di Tahun 2020 yang 

mengalami penurunan yaitu 480. Spesismen atau sampel pada pengkajian ini adalah jumlah 

kunjungan wisata yang mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 480 akan tetapi peneliti 

melihat bahwa jumlah kunjungan ini tidak memungkinkan untuk dijadikan sampel sehingga. 

Metode yang dipakai pada penentuan spesismen memakai metode probably sampling dengan 

pemungutan secara acak pada jumlah kunjungan yang ada sebab menurut (Arikunto, 2006) 

ketika jumlah subjeknya kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah 10-15% atau 20-

25%. Sehingga jumlah spesismen adalah 20% dari jumlah populasi. Jumlah keseluruhannya 

adalah 20% : 100 x 480 = 96 maka total jumlah sampel yang diambil sebanyak 96 pengunjung, 

yang disajikan dalam rincian tabel berikut. 

Sampel Penelitian 

High Season Jumlah Sampel 

Minggu pertama 24 

Minggu kedua 24 

Minggu ketiga 24 

Minggu keempat 24 

Jumlah 96 

 



 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif. Faktor penelitian ini yaitu Fasilitas utama 

(X1), Fasilitas Pendukung (X2) dan Fasilitas Penunjang (X3) dan Tingkat Kunjungan di Pantai 

Tablolong (Y).  

Metode Pengumpulan Data  

Cara pengumpulan data dalam pengkajian ini memakai cara observasi langsung ke 

lapangan dan kuesioner yang di dalamnya berisi rangkaian pertanyaan yang dibuat untuk para 

responden agar mendapatkan hasil sesuai topik yang di teliti. Rangkaian pertanyaan tersebut 

berisi pertanyaan yang menguraikan persetujuan dan ketidak setujuan berkaitan dengan destinasi 

wisata yang diteliti. Dengan variabel penelitian yaitu fasilitas utama di Pantai Tablolong adalah 

Motor ATV, fasilitas pendukung yang di teliti di Pantai Tablolong lopo-lopo atau gazebo, kantin 

atau warung makan, kamar ganti dan toilet. Kemudian fasilitas penunjang yang di teliti dalam 

penelitian ini di Pantai Tablolong adalah akses jalan, papan penunjuk arah, loket karcis masuk, 

tempat parkir dan tempat sampah dan variabel terakhir yang diteliti di Pantai Tablolong adalah 

tingkat kunjungan destinasi wisata.  

Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Metode  Analisis Data 

 

Metode analisis pada pengkajian ini  memakai metode Uji T, Uji F( Serentak) dan uji determinan 

(Square R/R2 ) perhitungan uji analisis ini menggunakan Microsoft Excel.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pantai Tablolong adalah salah satu pantai populer yang ada di Kabupaten Kupang dengan 

keindahan alam yang unik dan juga khas mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. 

Pantai ini memiliki ciri khas hamparan pasir putih kecoklatan. Daya tarik lain dari Pantai ini di 

sekitar Pantai Tablolong tumbuh Pohon Stigi (Pempis Acidula) di sekitar batuan karang, pohon 

ini termasuk golongan Perdu (jenis tanaman yang tidak dapat tumbuh lebih dari enam meter)  

yang banyak dicari karena keunikannya. 

Deskriptif pengunjung dari jenis kelamin 

 Selanjutnya adalah deskripsi profil wisatawan berlandaskan  jenis kelamin. 

FASILITAS (X) 

 Fasilitas Utama  

(X1) 

 Fasilitas 

Pendukung (X2) 

 Fasilitas 

Penunjang (X3) 

 

TINGKAT 

KUNJUNGAN 

 

 

 



 

Tabel 1 

Jenis 

Kelamin 

 

Frekuensi 

 

Presen % 

Wanita  55 Orang 55% 

 

Pria 45 Orang  45% 

Total 100 Orang 100% 

Sumber : Hasil instrumen Penelitian 

Deskriptif Pengunjung dari Umur 

 Selanjutnya adalah deskripsi profil wisatawan berlandaskan umur. 

Tabel 2 

 

Usia 

 

 

Frekuensi 

 

Presen % 

≤16 Tahun 2 02,00 

17-20 29 29,00 

21-25 33 33,00 

26-30 26 26,00 

31-35 10 10,00 

Total 100 100,00 

Sumber : Hasil instrumen Penelitian 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan dari Domisili 

 Berikut adalah data profil wisatawan berdasarkan  domisili. 

Tabel 3 

 

Domisili 

 

Frekuensi 

 

Presen 

% 

Kupang 100 100,00 

Total 100 100,00 

Sumber : Hasil instrumen Penelitian 

Deskriptif Pengunjung dari Pekerjaan 



 

 Berikut adalah data deskripsi profil wisatawan berdasarkan pekerjaan. 

Tabel 4 

 

Pekerjaan 

 

 

Frekuensi 

 

Presen 

% 

IRT 9 09,00 

Pelajar 9 09,00 

Mahasiswa 38 38,00 

Apoteker 1 01,00 

PNS 9 09,00 

Wiraswasta 34 34,00 

Total 100 100,00 

Sumber : Hasil instrumen Penelitian 

Deskripsi Fasilitas Utama  

Berikut ini adalah deskripsi fasilitas utama. 

Tabel 5 

No Butir 

Pertanyaan 

Persen 

1 Motor ATV 

aman dan 

nyaman 

digunakan 

3,28 

2 harga sewa 

ATV 

terjangkau 

2,60 

Sumber : Hasil instrumen Penelitian 

Berdasarkan hasil diatas menunjukan skor teratas factor sarana utama yakni no 1 jumlah 

3,28 berarti bahwa pengujung merasa cukup dengan Motor ATV aman dan nyaman digunakan. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata terendahnya adalah no 2 dengan perolehan nila 2,60 artinya 

bahwa pengunjung merasa tidak setuju dengan harga sewa ATV terjangkau. 

Deskriptif Fasilitas Pendukung 

 Berikut adalah deskripsi fasilitas pendukung 

Tabel 6 



 

No  Butir 

pertanyaan 

Persen  

1 Gazebo 

tertata 

dengan rapi , 

bersih dan 

terawatt 

2,67 

2 jumlah 

gazebo 

memadai 

2,15 

3 kebersihan 

warung 

makan di 

sekitar Pantai 

Tablolong 

terjaga 

2,83 

4 harga 

makanan di 

warung 

makan 

terjangkau 

2,66 

5 jumlah 

warung 

makan di 

pantai 

tablolong 

memadai 

2,35 

6 kondisi 

kamar ganti 

bersih dan 

terawat 

2,49 

7 kondisi toilet 

bersih dan 

terawat 

1,94 

8 jumlah toilet 

yang tersedia 

memadai 

2,43 

Sumber : Hasil Instrumen Penelitian 

Berdasarkan hasil diatas menunjukan bahwa rata-rata perolehan nilai tertinggi dari 

variabel faslitas pendukung adalah no 3 dengan nilai 2,83 artinya bahwa pengunjung merasa 

cukup dengan kebersihan warung makan di sekitar Pantai Tablolong terjaga. Sedangkan untuk 

rata-rata terendah adalah no 7 dengan nilai 1,94 artinya bahwa pengunjung merasa tidak setuju 

dengan kondisi toilet bersih dan terawat.  

Deskriptif Fasilitas Penunjang  



 

Berikut ini adalah deskripsi fasilitas penunjang 

Tabel 7 

No  Butir 

pertanyaan 

Persen  

1 Kondisi jalan 

menuju 

Pantai 

Tablolong 

tidak 

berlubang 

memberikan 

kenyamanan 

dan 

kemudahan 

bagi 

wisatawan 

2,19 

2 Papan 

penunjuk 

arah 

memberikan 

kemudahan 

bagi 

wisatawan 

menuju 

destinasi 

wisata 

3,25 

3 loket karcis 

masuk 

difungsikan 

dengan baik 

2,94 

4 kondisi lahan 

parkir yang 

luas, aman 

dan nyaman 

2,69 

5 jumlah 

tempat 

sampah yang 

ada sudah 

memadai 

2,94 

6 tempat 

sampah 

sudah di 

pisahkan 

menurut 

1,89 



 

jenisnya 

Sumber : Hasil Instrumen Penelitian 

Berdasarkan hasil diatas menunjukan bahwa skor nilai teratas factor fasilitas penunjang 

yaitu no 2 jumlah 3,25 berarti bahwa pengunjung merasa cukup dengan Papan penunjuk arah 

yang memberikan kemudahan bagi wisatawan menuju destinasi wisata. Sedangkan rata-rata nilai 

terendah adalah no 6 dengan perolehan nilai 1,89 artinya bahwa pengunjung merasa tidak setuju 

dengan fasilitas wisata berupa tempat yang sampah sudah di pisahkan menurut jenisnya 

Deskriptif Kepuasan Pengunjung 

Berikut ini adalah deskripsi kepuasan pengunjung  

Tabel 8 

No  Butir pertanyaan Persen  

1 saya sangat puas 

dengan faslitas 

yang ada di Pantai 

Tablolong 

2,36 

2 minat berkunjung 

saya dipengaruhi 

oleh fasilitas 

wisata di Pantai 

Tablolong 

2,87 

3 fasilitas yang ada 

di Pantai 

Tablolong sangat 

membantu saya 

selama berada 

disana 

2,93 

4 saya akan 

merekomendasikan 

Pantai Tablolong 

kepada teman dan 

keluarga saya 

2,79 

5 saya akan 

melakukan 

kunjungan kembali 

2,00 

Sumber : Hasil Instrumen Penelitian 



 

Berdasarkan hasil diatas menjunjukan skor teratas factor  kepuasan pengunjung ialah no 3 

jumlah 2,93 yang artinya bahwa pengunjung merasa cukup fasilitas yang ada di Pantai Tablolong 

sangat membantu selama berada disana. Sedangkan nilai rata-rata terendah adalah no 5 dengan 

nilai 2,00 artinya bahwa pengunjung merasa tidak setuju dengan saya akan melakukan 

kunjungan kembali. 

Analisis Linear Berganda  

Analisis linear berganda pada pengkajian ini dilakukan guna mengetahui kondisi factor terikat. 

Untuk melakukan analisis ini peneliti menggunakan bantuan program excel dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 9 

Model Coefficients 

Standard 

Error 

t Stat 

(Hitung) 

P-

value 

Intercept 4.915 1.876 2.620 0.01 

X1 0.136 0.209 0.651 0.52 

X2 0.198 0.089 2.209 0.03 

X3 0.212 0.092 2.320 0.02 

Sumber : Hasil Instrumen Penelitian 

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresinya yaitu: 

Y = 4.915+0,136 X1+0,198 X2+0,212 X3 

Keterangan : 

Y = Kepuasan pengunjung  

a  = Koefisien 

b1 =  Besarnya pengaruh X1 terhadap Y (koefisien regresi X1) 

b2 =  Besarnya pengaruh X2 terhadap Y ( koefisien regresi X2 ) 

b3 = Besarnya pengaruh X3 terhadap Y( koefisien X3 ) 

X1 = Fasilitas utama 

X2  = Fasilitas pendukung  

X3  = Fasilitas penunjang 

Dengan persamaan diatas dapat di interpretasikan jumlah koefisien 4,915 artinya bahwa 

apabila variabel indipenden variabel fasilitas utama, pendukung dan penunjang sama dengan 0 

sehingga jumlah kepuasan pengunjung positif 4,915.  



 

b1 sama dengan 0.136 artinya jika faktor sarana utama di tambahkan maka variabel 

kepuasan pengunjung juga bertambah. Dengan dugaan faktor fasilitas pendukung dan penunjang 

stabil. b2 sebesar  0.198 artinya bahwa jika faktor fasilitas pendukung di tambahkan maka faktor 

kepuasan pengunjung juga bertambah dengan dugaan faktor fasilitas utama dan penunjang stabil. 

b3 sebesar 0.212 artinya jika faktor fasilitas penunjang di tambahkan maka faktor kepuasan 

pengungjung bertambah dengan dugaan  faktor fasilitas utama dan pendukung stabil. 

Uji Hipotesis 

1. Uji F  

Pengujian ini di buat guna menentukan kejelasan dampak variabel sarana utama, pendukung 

dan penunjang bersamaan berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung.  

Tabel 10 

 

Sumber : Hasil Instrumen penelitian 

Dari hasil diatas maka hasil pengujian Sarana utama, penduku dan penunjang kepada 

kepuasan pengunjung diperoleh Fhitung  4, 263 dengan skor 0,00 < 0,05 artinya faktor saran utama, 

pendukung dan penunjang serentak bersamaan memberikan dampak kepada kepuasan 

pengunjung. 

2. Uji t 

Uji t dilakukan guna mengetahui pengaruh variabel fasilitas utama (X1), fasilitas pendukung 

(X2) dan fasilitas penunjang (X3) kepada Kepuasan pengunjung (Y). 

Tabel 11 

Model Coefficients 

Standard 

Error 

t Stat 

(Hitung) 

P-

value 

Intercept 4.915 1.876 2.620 0.01 

X1 0.136 0.209 0.651 0.52 

X2 0.198 0.089 2.209 0.03 

X3 0.212 0.092 2.320 0.02 

Sumber : Hasil Instrumen Penelitian 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa variabel fasilitas utama (X1) menghasilkan 

thitung  sebesar 0,651 dengan signifikansi 0,52 > dari 0,05 maka fasilitas utama (X1) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung (Y). variabel fasilitas pendukung (X2) 

menghasilkan thitung  sebesar 2,209 dengan signifikansi 0,03 < 0,05 maka fasilitas pendukung 

(X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung (Y). Variabel fasilitas penunjang 

Model df SS MS F hitung Significance F

Regression 3 50.540 16.847 6.263 0.00

Residual 96 258 2.690

Total 99 309



 

(X3) menghasilkan thitung  sebesar 2,320 dengan signifikansi 0,02 < 0,05 maka fasilitas penunjang 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung (Y). 

Uji Delta Koefisisen Determinasi R2 

Pengujian determinan dilakukan guna mengetahui berapa jauh model dapat menguraikan 

variabel Y. Jumlah dari determinan R2 bisa digunakan dalam mengukur berapa banyak dampak 

dari variabel bebas (X) kepada variabel terikat(Y).     

Tabel 12. 

Regression Statistics 

Multiple R 0.405 

R Square 0.1637 

Adjusted R Square 0.138 

Standard Error 1.640 

Observations 100 

Sumber : Hasil Instrumen penelitian 

 

Jika dilihat dari data diatas maka skor determinan R2 0, 1673 berarti kepuasan konsumen 

dapat menjelaskan variabel fasilitas wisata, fasilitas pendukung dan juga fasilitas penunjang. 

Sisahnya di pengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam pengkajian ini.  

 

 

KESIMPULAN  

Berlandaskan data yang diperoleh melalui pengujian data tentang pengaruh fasilitas 

utama, fasilitas pendukung, fasilitas penunjang dan kepuasan pengunjung maka dapat 

disimpulkan yaitu: 

1. Dari hasil uji F maka di peroleh hasil fasilitas utama, fasilitas pendukung dan fasilitas 

penunjang secara bersamaan memberikan dampak terhadap kepuasan pengunjung. 

2. Fasilitas utama tidak signifikan berdampak kepada kepuasan pengunjung. 

3. Fasilitas pendukung berpengaruh signifikan kepada kepuasan pengunjung. 

4. Sarana penunjang berdampak signifikan kepada kepuasan pengunjung. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis akan memberikan masukan bagi pihak pengelola di 

Pantai Tablolong untuk dijadikan evaluasi yaitu demi menunjang atau memfasilitasi pengunjung 

kiranya pihak pengelola dapat memperhatikan dan mengadakan perawatan sarana/prasarana 



 

wisata sehingga bias digunakan dengan baik sesuai fungsinya. perawatan yang dimaksud 

terkhususnya pada kebersihan kamar ganti dan toilet-toilet yang ada di Pantai Tablolong. 

Berikutnya adalah dapat memperhatikan kembali kelayakan dari gazebo yang ada. 



DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto. (2006). Prosedur penelitian(suatu pendekatan praktik) . 

Citrawani. (2019). pengaruh fasilitas objek wisata terhadap kunjungan wisatawan pada objek 

wisata pantai Tope Jawa Kabupaten Takalar, 23. 

Mill. (2000). Pengaruh Program Satpa Pesona dan fasilitas terhadap tingkat kunjungan objek 

wisata TGardendi Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli, 3. 

Mukhlas. (2008). Pengelolaan Fasilitas Objek wisata Cgar Budaya Makam Raja Kecikdi Desa 

Buatan Besar Kabupatan Siak , 6. 

Mukhlas. (2008). A.P.S. analis pengenbangan fasilitas kawasan wisata pantai Trikora 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Tugas Akhir) Universitas Riau Pekan Baru, 

32. 

Sammeng. (2001). Pengaruh program Satpa Pesona dan Fasilitas Terhadap tingkat kunjungan 

T-Gardendi Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, 39. 

Srikandi, A. F. (2015). pengaruh Word Of Mounth terhadap minat berkunjung serta dampaknya 

pada keputusan berkunjung, 4. 

Sulastiyono. (2006). pengaruh fasilitas kamar terhadap kepuasan tamu di hotel Hyatt Regency 

Yogyakarta, 4. 

Sumayang. (2020). Pengaruh program Satpa Pesona dan Fasilitas Terhadap tingkat kunjungan 

T-Gardendi Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, 11. 

Suwantoro. (2022). Pengaruh fasilitas dan Promosi terhadap Keputusan berkunjung di Coban 

Talun Batu, 9. 

suyadi. (2015). Pengaruh program sapta pesona terhadap peningkatan pengunjung obyek wisata 

Guci Tegal. 

Yakup, A. P. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 

16. 

yoeti. (2003). tours and travel marketing. 

 


	T1_732017022_Daftar Pustaka.pdf
	Arikunto. (2006). Prosedur penelitian(suatu pendekatan praktik) .




