
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian 

Objek Perkebunan Teh Kaligua merupakan kawasan wisata agro dataran 

tinggi yang terletak Kaligua di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, 

Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya di wilayah Brebes bagian Selatan. 

Wisata agro Kaligua dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) 

Jawa Tengah dan merupakan diversifikasi usaha untuk meningkatkan 

optimalisasi aset perusahaan dengan daya dukung potensi alam yang indah. 

Hasil pengolahan perkebunan teh Kaligua adalah berupa produk hilir teh hitam 

(black tea) dengan merk “Kaligua” dalam kemasan teh celup dan serbuk. Jadi 

wisatawan yang berkunjung dapat langsung menikmati hangatnya teh hitam 

(black tea) Kaligua atau dapat membeli sebagai oleh-oleh. 

Kawasan wisata agro Kaligua memberikan banyak pilihan untuk wisata. 

Terdapat beberapa situs wisata menarik yang berada di seputaran Kaligua, 

misalnya Gua Jepang, Tuk Benih, Gua Angin, Makam Pendiri kebun Van De 

Jong. Beberapa vila milik perkebunan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung yang 

ingin bermalam. Kawasan perkebunan teh Kaligua, selain menarik untuk 

sarana wisata keluarga, juga sangat cocok untuk refreshing bagi orang kota 

yang setiap hari disibukkan oleh rutinitas kerja 

Subjek penelitian ini adalah wisatawan pengunjung Agrowisata Kaligua 

Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 
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B. Deskripsi Karakteristik Responden  

1. Rincian Penyebaran Kuisioner 

Data yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil penyebaran kuesioner kepada 100 orang wisatawan pengunjung 

Agrowisata Kaligua. Kuesioner dibagikan sendiri oleh peneliti sebanyak 100 

kuesioner. Dari 100 kuesioner yang disebarkan sebanyak 6 kuesioner tidak 

kembali. Kuesioner yang layak untuk dianalisis sebanyak 92 karena terdapat 

2 kuesioner yang tidak diisi secara lengkap.   

Tabel 4.1 

Rincian Penyebaran Kuisioner 

No. Dasar Klarifikasi Jumlah 

1 kuesioner yang disebar 100 kuesioner 

2 kuesioner yang kembali  94 kuesioner 

3 kuesioner tidak kembali 6 kuesioner 

4 Kuesioner yang tidak memenuhi 

syarat 
2 kuesioner 

5 Kuesioner yang dapat di olah 92 kuesioner 

     Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Tabel 4.1 menunjukan bahwa kuesioner yang disebar kepada pengunjung 

objek Agrowisata Kaligua sejumlah 100 kuesioner, hal tersebut 

menyimpulkan bahwa kuesioner yang kembali tidak sesuai dengan kuesioner 

yang disebar. 

2. Karakteristik Responden 

 Responden diklasifikasikan berdasarkan karakteristik jenis kelamin, umur, 

pendidikan, pekerjaan dan frekuensi kunjungan. Deskripsi responden dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel 4.2 berikut: 

 



3 
 

Tabel 4.2. 

Deskripsi Responden 

Dasar 

Klasifikasi 

Sub Klasifikasi Jumlah Prosentase (%) 

Usia 17-28 tahun 

29-40 tahun 

41-52 tahun 

42 

39 

11 

45,7 

42,4 

12,0 

Jenis kelamin Laki-laki 

Perempuan 

48 

44 

52,2 

47,8 

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 

PNS 

Karyawan swasta 

Wiraswasta 

13 

16 

38 

25 

14,1 

17,4 

41,3 

27,2 

Frekuensi 

kunjungan 

2-3 kali 

3-4 kali 

4-5 kali 

> 5 kali 

59 

17 

16 

0 

64,1 

18,5 

17,4 

0 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Tabel 4.2 menunjukkan prosentase terbesar usia responden adalah 

17-28  tahun sebesar 45,7%. Jenis kelamin responden kebanyakan adalah 

laki-laki sebesar 52,2%. Sebagian besar responden bekerja sebagai 

karyawan swasta sebesar 41,3%. Frekuensi mengunjungi Agrowisata 

Kaligua sebagian besar adalah 2-3 kali sebesar 64,1%.  

C. Hasil Uji Kualitas Instrumen 

Sebelum dilakukan analisis data, maka dalam penelitian ini perlu   

dilakukan pengujian instrumen yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila dari hasil uji 
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diperoleh nilai korelasi antara skor butir dengan skor total signifikan pada 

tingkat 5%. 

Tabel 4.3. 

  Uji Validitas 

Dimensi Butir R Sig Keterangan 

Sense (X1) 1 

2 

3 

4 

5 

0,863 

0,766 

0,877 

0,880 

0,892 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Feel (X2) 1 

2 

3 

4 

0,832 

0,905 

0,903 

0,824 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Think (X3) 1 

2 

3 

4 

0,788 

0,903 

0,840 

0,843 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Act (X4) 1 

2 

3 

0,842 

0,879 

0,893 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Relate (X5) 1 

2 

3 

0,859 

0,934 

0,906 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Keputusan (Y) 1 

2 

3 

4 

0,914 

0,877 

0,826 

0,754 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 Sumber: Hasil olah data. 

Tabel 4.3 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh pada 

masing-masing butir pertanyaan dimensi sense, feel, think, relate,act dan 

keputusan < 0,05. Hal ini berarti seluruh butir pertanyaan yang digunakan 

dalam penelitian ini valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s 

Alpha, suatu instrumen dikatakan reliabel atau apabila nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha > 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 

berikut: 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Dimensi Cronbach’s Alpha Keterangan 

Sense (X1) 

Feel (X2) 

Think (X3) 

Act (X4) 

Relate (X5) 

Keputusan (Y) 

0,909 

0,887 

0,865 

0,842 

0,881 

0,865 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Hasil olah data. 

Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 4.4 menunjukkan nilai 

Cronbach’s Alpha pada dimensi Sense sebesar 0,909; Feel sebesar 0,887; 

Think sebesar 0,865; Act sebesar 0,842, Relate sebesar 0,881 dan Keputusan 

sebesar 0,865 masing-masing lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan 

bahwa keseluruhan instrument yang dipakai dalam variabel adalah reliabel. 

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Pengujian Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis Hasil perhitungan dengan program SPSS 15.00 diperoleh 

nilai koefisien regresi sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. 

Hasil Perhitungan Koefisien Regresi 

Dimensi Standardized Coefficients 

Sense (X1) 0,210 

Feel (X2) 0,257 

Think (X3) 0,180 

Act (X4) 0,172 

Relate (X5) 0,196 

Sumber: Hasil olah data. 

 

a. Sense memiliki koefisien arah positif sebesar 0,210, sehingga 

peningkatan sense, maka keputusan wisatawan mengunjungi kembali 

objek Agrowisata Kaligua juga akan meningkat. 

b. Feel memiliki koefisien arah positif sebesar 0,257, sehingga 

peningkatan feel maka keputusan wisatawan mengunjungi kembali 

objek Agrowisata Kaligua juga akan meningkat. 

c. Think memiliki koefisien arah positif sebesar 0,180, sehingga 

peningkatan think maka keputusan wisatawan mengunjungi kembali 

objek Agrowisata Kaligua juga akan meningkat. 

d. Act memiliki koefisien arah positif sebesar 0,172, sehingga peningkatan 

act maka keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek Agrowisata 

Kaligua juga akan meningkat. 

e. Relate memiliki koefisien arah positif sebesar 0,196, sehingga 

peningkatan relate maka keputusan wisatawan mengunjungi kembali 

objek Agrowisata Kaligua juga akan meningkat. 
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2. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis kedua hingga kelima, 

yaitu mengetahui signifikansi pengaruh dimensi-dimensi experiental 

marketing secara parsial terhadap keputusan wisatawan mengunjungi 

kembali obyek wisata Agrowisata Kaligua. Hasil pengujian t test disajikan 

pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji t test 

Variabel penjelas t stat Sig Keterangan 

Sense (X1) 2,609 0,011 Signifikan 

Feel (X2) 2,252 0,027 Signifikan 

Think (X3) 2,247 0,027 Signifikan 

Act (X4) 2,057 0,043 Signifikan 

Relate (X5) 2,175 0,032 Signifikan 

Sumber: Hasil olah data.  

 

a. Pengujian terhadap sense (X1) 

Hasil pengujian pada Tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi sense (X1) 

sebesar 0,011 < α (0,05), artinya sense berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua. 

sehingga Hipotesis 1 didukung. 

b. Pengujian terhadap feel (X2) 

Hasil pengujian pada Tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi feel (X2) 

sebesar 0,027 < α (0,05), artinya feel berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua. 

Sehingga Hipotesis 2 didukung 



8 
 

c. Pengujian terhadap think (X3) 

Hasil pengujian pada Tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi think (X3) 

sebesar 0,027 < α (0,05), artinya think berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua.  

Sehingga Hipotesis 3 didukung 

 

d. Pengujian terhadap act (X4) 

Hasil pengujian pada Tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi act (X4) 

sebesar 0,043 < α (0,05), artinya act berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua. 

Sehingga Hipotesis 4 didukung. 

e. Pengujian terhadap relate (X5) 

Hasil pengujian pada Tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi relate (X5) 

sebesar 0,032 < α (0,05), artinya relate berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua. 

Sehingga Hipotesis 5 didukung. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Koefisien determinasi (Adjusted R square) berguna untuk mengukur 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependent. Hasil 

perhitungan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS 15.0 

disajikan pada tabel 4.6 berikut: 

 



9 
 

Tabel 4.7. 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Model 

 1 

R 

R square 

Adjusted R square 

Std Error of the 

estimate 

0,841 

0,708 

0,691 

0,39397 

 Sumber: Hasil olah data. 

 

Nilai adjusted R square sebesar 0,691 menunjukkan dimensi-

dimensi  experiental marketing meliputi sense, feel, think, act dan relate 

mampu menjelaskan variasi keputusan wisatawan mengunjungi obyek 

wisata Agrowisata Kaligua sebesar 69,1%. Sedangkan sisanya sebesar 

30,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

E. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan sense berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi kembali 

objek Agrowisata Kaligua. Sense menawarkan pemahaman baru tentang 

hubungan antara produk perusahaan dengan konsumennya. Produk atau jasa 

yang diberikan objek Agrowisata Kaligua yang sesuai dengan selera 

konsumen sangat berpengaruh bagi konsumen dalam mengambil keputusan 

untuk mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Putri dan Astuti (2010) yang menunjukkan dimensi sense secara 

parsial mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.  
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Pengujian hipotesis kedua menunjukkan feel berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek 

Agrowisata Kaligua. Feel experience dapat ditampilkan melalui reputasi akan 

pelayanan terhadap pelanggan, dengan adanya reputasi pelayanan yang baik 

dari pengelola obyek wisata Agrowisata Kaligua akan membuat pelanggan 

terdorong untuk mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan Putri dan Astuti (2010) yang menunjukkan 

dimensi feel secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan think berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek 

Agrowisata Kaligua. Aspek think dapat dibangun melalui kejutan, kejutan 

harus bersifat positif. Wisatawan objek Agrowisata Kaligua yang 

mendapatkan lebih dari yang mereka minta, lebih menyenangkan dari yang 

mereka harapkan, atau sesuatu yang sama sekali lain dari yang mereka 

harapkan akan dapat membuat pelanggan merasa senang sehingga mereka 

akan mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Putri dan Astuti (2010) yang menunjukkan dimensi think secara 

parsial mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan act berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek 

Agrowisata Kaligua. Act bertujuan menciptakan pelanggan untuk merubah 

perilaku dan gaya hidup pelanggaan. Act memperlihatkan kepada pelanggan 
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suatu alternatif lain untuk berbuat sesuatu seperti melakukan pembelian. 

Wisatawan akan memutuskan untuk melakukan kunjungan kembali ke 

Agrowisata Kaligua karena pengaruh luar (referent belief) berupa norma sosial 

dan opini, juga pengaruh dari dalam (outcome beliefs). Act marketing didesain 

untuk menciptakan pengalaman konsumen dalam hubungannya dengan 

physical body, lifestyle dan interaksi dengan orang lain. Act marketing 

memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Ketika act 

marketing mampu mempengaruhi perilaku dan gaya hidup wisatawan 

Agrowisata Kaligua maka akan berdampak positif terhadap keputusan 

wisatawan untuk mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua karena 

merasa produk atau jasa tersebut sesuai dengan gaya hidupnya. Sebaliknya 

ketika wisatawan tidak merasa bahwa produk atau jasa tersebut sesuai dengan 

gaya hidupnya maka akan berdampak negatif terhadap kunjungan kembali ke 

objek Agrowisata Kaligua. Hasil penelitian ini sesuai dengan Putri dan Astuti 

(2010) yang menunjukkan dimensi act secara parsial mempunyai pengaruh 

positif terhadap loyalitas pelanggan. 

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan relate berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek 

Agrowisata Kaligua. Relate dalam experiental marketing merujuk pada 

pengalaman yang ditawarkan kepada konsumen berkaitan dengan aspek sosial, 

meliputi Agrowisata Kaligua memberikan pengalaman positif kepada setiap 

pengunjung yang melakukan kunjungan wisata, menjaga hubungan erat antara 

pengelola, pegawai dan pengunjung, dan menjaga hubungan pengunjung 
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dengan pegawai. Adanya pengalaman positif pada aspek sosial akan 

mendorong wisatawan untuk mengunjungi kembali objek Agrowisata Kaligua. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Putri dan Astuti (2010) yang menunjukkan 

dimensi relate secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Hasil analisis Regresi dengan metode OLS (Ordinary Least Square) 

diperoleh nilai koefisisen determinasi (R
2
) diperoleh nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,691. Artinya variasi variabel dependen dalam model yaitu 

Keputusan Wisatawan Mengunjungi Kembali Agrowisata Kaligua (Y) dapat 

dijelaskan oleh variabel independennya yaitu sense (X1), feel (X2), think (X3) 

act (X4), dan relate (X5) sebesar 69,1 %, sedangkan sisanya sebesar 30,9% 

dijelaskan oleh variabel lain seperti promosi, harga dan lain-lain diluar model 

atau variabel lain diluar variasi variabel penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sense berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi 

kembali objek Agrowisata Kaligua. 

2. Feel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi 

kembali objek Agrowisata Kaligua. 

3. Think berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi 

kembali objek Agrowisata Kaligua. 

4. Act berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi 

kembali objek Agrowisata Kaligua. 

5. Relate berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi 

kembali objek Agrowisata Kaligua. 

B. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Objek penelitian dan responden penelitian cukup kecil jika dibandingkan dengan jumlah 

wisatawan pengunjung objek Agrowisata Kaligua sehingga belum menggambarkan 

kondisi secara keseluruhan. 

2. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dimana dalam 

penyebaran kuesioner ini adanya kemungkinan bahwa responden tidak serius dan tidak 
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paham dalam memberikan jawaban, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk melakukan wawancara secara terbuka kepada responden. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka dapat ditemukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Pengelola Agrowisata Kaligua hendaknya memperhatikan dimensi-dimensi experiental 

marketing meliputi sense, feel, think, act dan relate karena terbukti aspek-aspek ini 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek 

Agrowisata Kaligua. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperluas objek penelitian serta mencari ruang 

lingkup populasi yang lebih luas, sampel yang digunakan sebaiknya juga lebih banyak, 

sehingga bisa memberikan gambaran yang spesifik. 
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