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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1   Karakteristik Responden 

Dalam menggambarkan karakteristik dari penelitian ini, maka dibawah ini 

disajikan hasil dari rekapitulasi data kuesioner yang didapatkan oleh peneliti. 

Berikut di uraikan data pengolompokan responden penelitian berdasarkan jenis 

kelamin, usia, dan pendidikan terakhir, pendapatan perbulan, dan Kota/Kabupaten 

asal responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. 

5.1.1   Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 5. 1 

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentse 

Perempuan 33 55% 

Laki-Laki 27 45% 

Total 60 100% 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan Tabel 5.1 didapatkan data bahwa responden yang 

berpartisipan dalam penelitian ini terdiri dari 55% partisipan perempuan atau 

sebanyak 33 orang partisipan perempuan dan 45% partisipan laki-laki atau 

sekitar 27 partisipan laki-laki. Selisih antara partisipan laki-laki dan perempuan 

tidak terlalu besar, yaitu sekitar 10% atau sekitar 6 partisipan. 

5.1.2   Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 5. 2 

Klasifikasi responden berdasarkan rentang usia 

Rentang Usia Frekuensi Persentse 

Dibawah 20 Tahun 12 20% 

20 - 30 Tahun 37 61,67% 

30 - 40 Tahun 11 18,33% 

Diatas 40 Tahun 0 0% 

Total 60 100% 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 
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Berdasarkan Tabel 5.2 didapatkan data bahwa responden yang 

berpartisipan dalam penelitian ini terdiri berbagai rentang umur, diantaranya 

20% berumur dibawah 20 tahun, 61,67% partisipan berumur 20 – 30 tahun dan 

18,33% berumur 30 – 40 tahun. Mayoritas partisipan pada penelitian ini 

berumur 20 – 30 tahun.  

5.1.3   Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 5. 3 

Klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentse 

SD dan SMP 
Sederajat 

7 11,67% 

SMA Sederajat 30 50,00% 

Sarjana 19 31,67% 

Magister dan Doktor 4 6,67% 

Total 60 100% 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan Tabel 5.3 didapatkan data bahwa responden yang 

berpartisipan dalam penelitian ini terdiri berbagai baground pendidikan, 

diantaranya 11,67% berpendidikan terakhir SD dan SMP sederajat, 50% 

partisipan berpendidikan terakhir SMA sederajat, 31,67% berpendidikan 

terakhir sarjana dan 6,67% berpendidikan terakhir magister dan doktor. 

Mayoritas partisipan pada penelitian ini berpendidikan terakhir SMA sederajat.  

5.1.4   Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan 

Tabel 5. 4 

Klasifikasi responden berdasarkan pendapatan perbulan 

Pendapatan 
Perbulan 

Frekuensi Persentse 

Dibawah 1 Juta 26 43,33% 

1 - 3 Juta 17 28,33% 

3 - 5 Juta 15 25% 

Diatas 5 Juta 2 3,33% 

Total 60 100% 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 
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Berdasarkan Tabel 5.4 didapatkan data bahwa responden yang 

berpartisipan dalam penelitian ini memiliki berbagai rentang pendapatan, 

diantaranya 43,33% berpendapatan dibawah 1 juta, 28,33% partisipan 

berpendapatan  1 – 3 juta, 25% berpendapatan 3 – 5 juta dan 3,33% 

berpendapatan di atas 5 juta. Mayoritas partisipan pada penelitian ini 

berpendapatan sekitar dibawah 1 juta perbulannya.  

5.1.5   Klasifikasi Responden Berdasarkan Kota/Kabupaten Asal 

Tabel 5. 5 

Klasifikasi responden berdasarkan Kota/Kabupaten asal 

Kota Asal Frekuensi Persentse 

Kota Jambi 30 50% 

Muaro Jambi 10 16,67% 

Batanghari 9 15% 

Tebo 4 6,67% 

Kerinci 3 5% 

Muaro Bungo 2 3,33% 

Sarolangun 2 3,33% 

Total 60 100% 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan Tabel 5.5 didapatkan data bahwa responden yang 

berpartisipan dalam penelitian ini berasal dari berbagai Kota/Kabupaten, angka 

tertinggi yaitu 50% partisipan berasal dari Kota Jambi, selanjut 16,67% 

partisipan berasal dari Kabupaten Muaro Jambi, 15% partisipan berasal dari 

Kabupaten Batanghari, 6,67% partisipan berasal dari Kabupaten Tebo, 5% 

partisipan berasal dari Kabupaten Kerinci, 3,33% partisipan berasal dari Kota 

Muaro Bungo dan 3,33% partisipan lainnya berasal dari Kabupaten 

Sarolangun.  

5.2   Analisis Data 

5.2.1   Analisis Deskriptif 

Deskripsi tanggapan partisipan dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan partisipan terhadap setiap item dari tiga variabel yang 



51 
 

diajukan yaitu variabel Promosi visual, Daya tarik wisata, dan Minat 

berkunjung. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan tingkat kesesuaian 

masing-masing variabel-variabel tersebut, maka peneliti membuat 

pengkategorian dalam garis interval sebagai berikut, jumlah keseluruhan 

responden adalah 60 orang yang diukur dengan skala ordinal dengan model 

likert, skala pengukuran terbesar adalah 5 sedangkan nilai skala pengukuran 

terkecil adalah 1. 

Tabel 5. 6 

Kategori interpretasi skor 

Variabel Rentang Penilaian Klarifikasi 

Promosi Visual (X1) 

60 – 107 Sangat Rendah 

108 – 155 Rendah 

156 – 203 Sedang 

204 – 251 Tinggi 

252 – 300 Sangat Tinggi 

Daya Tarik Wisata 

(X2) 

60 – 107 Sangat Rendah 

108 – 155 Rendah 

156 – 203 Sedang 

204 – 251 Tinggi 

252 – 300 Sangat Tinggi 

Minat Berkunjung  

(Y) 

60 – 107 Sangat Rendah 

108 – 155 Rendah 

156 – 203 Sedang 

204 – 251 Tinggi 

252 – 300 Sangat Tinggi 

 

Tabel 5.6 adalah tabel kategori interpretasi persentase skor yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing item dari setiap variabel yang 

diajukan dalam penelitian ini. Pada masing-masing variabel akan dijelaskan 

gambaran mengenai tanggapan responden tersebut. 

1. Promosi Visual Danau Sipin Jambi 

Promosi visual adalah promosi yang menggunakan unsur dasar bahasa 

visual sebagai kekuatan utamanya dalam menyampaikan informasi. Dalam 

penelitian ini variabel promosi visual diberikan kepada partisipan dalam dua 
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bentuk promosi visual dan diukur melalui 4 pernyataan. Dari 60 paritisipan 

yang mengisi kuesioner diperoleh jawaban mengenai gambaran promosi visual 

tentang danau sipin Jambi sebagai berikut: 

Tabel 5. 7 

Tanggapan responden terkait promosi visual 

No

. 
Pernyataan 

Skor 
Skor Kategori 

1 2 3 4 5 

1. 

Anda menyadari bahwa 

promosi visual tentang 

danau sipin Jambi diatas 

mudah diingat 

0 2 8 25 25 253 
Sangat 

Tinggi 

2. 

Anda meyakini bahwa 

promosi visual tentang 

danau sipin Jambi diatas 

menarik dan dapat 

meyakinkan anda 

0 3 10 24 23 247 Tinggi 

3. 

Promosi visual tentang 

danau sipin Jambi diatas 

memberikan pengetahuan 

kepada anda tentang 

wisata danau sipin Jambi 

0 3 9 22 26 249 Tinggi 

4. 

Tulisan dan gambar 

dalam promosi visual 

diatas dapat 

menyampaikan informasi 

tentang danau sipin 

kepada anda 

0 4 7 20 29 254 
Sangat 

Tinggi 

Rata-Rata 250,75 Tinggi 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Dari tabel 5.7 diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

memperoleh nilai rata – rata sebesar 250,75. Dalam hal ini, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa promosi visual pada danau sipin Jambi termasuk dalam 

kategori tinggi. Dari 4 pernyataan yang diberikan, pernyataan kedua dan ketiga 

mendapat kategori tinggi, sedangkan untuk kategori sangat tinggi tedapat pada 

pernyataan pertama dan keempat. Skor tertinggi yaitu 254 terdapat pada 

pernyataan keempat tentang kemampuan tulisan dan gambar dalam promosi 

guna menyampaikan informasi terkait danau sipin Jambi kepada pengujung. 
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Skor terendah terdapat pada pernyataan kedua dengan memperoleh total skor 

247 dengan pernyataan tentang ketertarikan dan kepercayaan partisipan 

terhadap promosi visual yang diajukan.  

2. Daya Tarik Wisata Danau Sipin Jambi 

Daya tarik wisata sama dengan obyek wisata yaitu  potensi yang 

menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke satu daerah tujuan wisata tertentu. 

Dalam penelitian ini variabel daya tarik wisata diukur melalui 4 pernyataan. 

Dari 60 paritisipan yang mengisi kuesioner diperoleh jawaban mengenai 

gambaran daya tarik wisata danau sipin Jambi sebagai berikut: 

Tabel 5. 8 

Tanggapan responden terkait daya tarik wisata 

No

. 
Pernyataan 

Skor 
Skor Kategori 

1 2 3 4 5 

1. 

Anda menyadari bahwa 

konsep daya Tarik 

wisata yang ditawarkan 

danau sipin Jambi 

sangat menarik 
 

0 1 13 32 14 239 Tinggi 

2. 

Anda merasa fasilitas 

umum dan penunjang 

yang disediakan danau 

sipin Jambi sangat 

memadai  

0 2 21 27 10 225 Tinggi 

3. 

Kondisi jalanan menuju 

danau sipin Jambi tidak 

menyulitkan anda 

untuk datang ke danau 

sipin Jambi 

0 0 16 33 11 235 Tinggi 

4. 

Anda dapat datang ke 

danau sipin Jambi 

dengan berbagai 

transportasi baik 

transportasi pribadi 

maupun umum 

0 2 14 28 16 238 Tinggi 

Rata-Rata 234,25 Tinggi 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 
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Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

memperoleh nilai rata – rata sebesar 234,25. Dalam hal ini, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa daya tarik wisata danau sipin Jambi termasuk dalam 

kategori tinggi. Dari 4 pernyataan semuanya mendapat kategori tinggi,. Skor 

tertinggi terdapat pada pernyataan pertama dengan memperoleh skor 239 

dengan pernyataan tentang kemenarikan konsep daya tarik wisata yang dimiliki 

danau sipin Jambi. datang ke danau sipin Jambi dapat menggunakan berbagai 

alat transportasi. Skor terendah terdapat pada pernyataan kedua dengan 

memperoleh total skor 225 dengan pernyataan tentang fasilitas umum dan 

penunjang yang dimiliki danau sipin Jambi.  

3. Minat Berkunjung Danau Sipin Jambi 

Minat dalam pemasaran wisata adalah kecenderungan dalam diri 

individu untuk tertarik pada suatu objek atau senang pada sesuatu (Niat beli 

dan niat untuk berkunjung). Dalam penelitian ini variabel minat berkunjung 

diukur melalui 4 pernyataan. Dari 60 paritisipan yang mengisi kuesioner 

diperoleh jawaban mengenai gambaran minat berkunjung ke danau sipin Jambi 

sebagai berikut: 

Tabel 5. 9 

Tanggapan responden terkait minat berkunjung 

No

. 
Pernyataan 

Skor 
Skor Kategori 

1 2 3 4 5 

1. 

Anda lebih memilih 

berkunjung ke wisata 

danau sipin Jambi dari 

pada ke wisata lain 

0 3 12 26 19 241 Tinggi 

2. 

Anda bersedia untuk 

merekomendasikan 

orang lain untuk 

berkunjung ke wisata 

danau sipin Jambi 

0 0 12 31 17 245 Tinggi 

3. 

Anda berniat untuk 

berkunjung ke wisata 

danau sipin Jambi lagi 

di masa depan 

0 0 11 30 19 248 Tinggi 

4. 
Anda terus mencari 

informasi terbaru 
0 3 16 24 17 235 Tinggi 
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tentang danau sipin 

Jambi 

Rata-Rata 242,25 Tinggi 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

memperoleh nilai rata – rata sebesar 242,25. Dalam hal ini, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa minat berkunjung danau sipin Jambi termasuk dalam 

kategori tinggi. Dari 4 pernyataan semuanya mendapat kategori tinggi,. Skor 

tertinggi terdapat pada pernyataan ketiga dengan memperoleh skor 248 

berkaitan dengan keinginan pengunjung untuk datang sipin dimasa yang akan 

datang. Skor terendah terdapat pada pernyataan keempat dengan memperoleh 

total skor 235 dengan pernyataan tentang keinginan untuk mencari informasi 

terbaru tentang danau sipin Jambi. 

5.3.1   Uji Independent Sample t Test 

Uji perbedaan rata-rata berdasarkan distribusi nilai t digunakan untuk 

membandingkan dua kondisi yang peneliti ciptakan pada variabel promosi 

visual yang akan dieksperimenkan. Kondisi pertama adalah partisipan yang 

mendapat perlakuan pemberian promosi visual dengan banyak gambar dan 

sedikit tulisan sedangkan kondisi kedua adalah partisipan yang mendapat 

perlakuan pemberian promosi visual dengan banyak tulisan dan sedikit 

gambar. Berikut disajikan hasil uji beda variabel promosi visual dan 

dampaknya terhadap minat berkunjung 

Tabel 5. 10 

Statistik independen sampel t test promosi visual 

Group Statistics 

 
promosi visual N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Ketertarikan 
terhadap promosi 
visual 

Banyak gambar sedikit 
tulisan 

30 17.4667 2.68756 .49068 

Banyak tulisan sedikit 
gambar 

30 15.8333 2.66631 .48680 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 
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Berdasarkan tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa mean jawaban 

partisipan atas promosi visual dengan banyak gambar sedikit tulisan dengan 

nilai 17,47 lebih tinggi daripada mean jawaban partisipan atas promosi visual 

dengan banyak tulisan sedikit gambar dengan nilai 15,33. Artinya empati, 

persuasi, dampak dan komunikasi pada promosi visual dengan banyak gambar 

sedikit tulisan lebih tinggi dari pada promosi visual dengan sedikit tulisan 

banyak gambar. 

Tabel 5. 11 

Hasil independen sampel t test promosi visual 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ketertarikan 
terhadap 
promosi 
visual 

Equal 
variances 
assumed 

.010 .922 2.363 58 .021 1.63333 .69119 .24977 3.01689 

Equal 
variances not 
assumed 

  2.363 57.996 .021 1.63333 .69119 .24977 3.01690 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan tabel 5.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. (2-tailed) 

pada uji beda variabel promosi visual dengan banyak gambar sedikit tulisan 

dan promosi visual dengan banyak tulisan sedikit gambar sebesar 0,021. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbeedaan yang signifikan 

antara promosi visual banyak gambar sedikit tulisan dan promosi visual banyak 

tulisan sedikit gambar.   

Tabel 5. 12 

Statistik independen sampel t test minat berkunjung 

Group Statistics 
 promosi visual N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Minat 

berkunjung 

Banyak gambar 

sedikit tulisan 
30 16.9667 2.47028 .45101 

Banyak tulisan 

sedikit gambar 
30 15.3333 2.05667 .37549 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 
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Berdasarkan tabel 5.12 diatas dapat dilihat bahwa mean jawaban 

partisipan atas promosi visual dengan banyak gambar sedikit tulisan dengan 

nilai 16,97 lebih tinggi daripada mean jawaban partisipan atas promosi visual 

dengan banyak tulisan sedikit gambar dengan nilai 15,33. Artinya berkunjung  

partisipan pada promosi visual dengan banyak gambar sedikit tulisan lebih 

tinggi dari pada promosi visual dengan sedikit tulisan banyak gambar. 

Tabel 5. 13 

Hasil independen sampel t test minat berkunjung 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Minat 
berkunjung 

Equal 
variances 
assumed 

.838 .364 2.783 58 .007 1.63333 .58686 .45860 2.80806 

Equal 
variances not 
assumed 

  

2.783 56.156 .007 1.63333 .58686 .45778 2.80889 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan tabel 5.13 diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. (2-tailed) 

pada uji beda variabel minat berkunjung dengan banyak gambar sedikit tulisan 

dan promosi visual dengan banyak tulisan sedikit gambar sebesar 0,007. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbeedaan yang signifikan 

antara minat berkunjung partisipan yang mendapat promosi visual banyak 

gambar sedikit tulisan dan promosi visual banyak tulisan sedikit gambar.   

5.3   Pengujian Instrumen Penelitian 

5.3.1   Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan pada 12 

item pernyataan kuesioner terhadap 60 orang partisipan. Untuk mengetahui 

validitas masing-masing butir instrument penelitian, peneliti membandingkan  

rhitung terhadap rtabel (dimana n = 60 memiliki nilai rtabel sebesar 0.254). 
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Adapun hasil uji validitas kuesioner pada tiga variabel dan 12 item pernyataan 

yang diteliti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 5. 14 

Hasil uji validitas instrumen penelitian 

Variabel 
Item 

Pernyataan 

Pearson 

Correlation 

Sig (2-

tailed) 
Keterangan 

Promosi Visual 

(X1) 

X1.1 0.757 0.0000 Valid 

X1.2 0.825 0.0000 Valid 

X1.3 0.855 0.0000 Valid 

X1.4 0.740 0.0000 Valid 

Daya Tarik 

Wisata (X2) 

X2.1 0.711 0.0000 Valid 

X2.2 0.791 0.0000 Valid 

X2.3 0.784 0.0000 Valid 

X2.4 0.715 0.0000 Valid 

Minat 

Berkunjung (Y) 

Y.1 0.735 0.0000 Valid 

Y.2 0.743 0.0000 Valid 

Y.3 0.825 0.0000 Valid 

Y.4 0.778 0.0000 Valid 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan Tabel 5.14 hasil uji validitas pada variabel promosi visual, 

daya tarik wisata dan minat berkunjung diketahui angka rhitung untuk item 1 

sampai dengan item 12 lebih besar dari angka rtabel sebesar 0.254 

dibandingkan dengan angka, dan angka sig. (2-tailed) item 1 sampai dengan 

item 12 juga menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05. Hal ini menujukkan 

bahwa ke-12 item yang diajukan adalah valid.  

5.3.2   Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang 

reliabel adalah kuesioner yang apabila diuji cobakan secara berulang-ulang 

kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan rumus cronbach alpha yang dihitung 

dengan menggunakan SPSS dengan ketentuan batas minimal sebesar 0,70 yang 

artinya alat ukur dikatakan tepat, stabil dan dapat diandalkan. Adapun hasil uji 

reliabilitas pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5. 15 

Hasil uji reliabilitas instrumen promosi visual 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.822 4 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan Tabel 5.15 hasil pengujian realibilitas variabel promosi 

visual, diketahui angka Cronbach’s Alpha adalah sebesar 0.822. Angka 

tersebut lebih besar dari nilai minimal Cronbach’s Alpha yaitu sebesar 0.70. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian atau data 

jawaban responden atas kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel 

promosi visual dapat dikatakan handal / dapat dipercaya (reliabel). 

Tabel 5. 16 

Hasil uji reliabilitas instrumen daya tarik wisata 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.737 4 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan Tabel 5.16 hasil pengujian realibilitas variabel daya tarik 

wisata, diketahui angka Cronbach’s Alpha adalah sebesar 0.737. Angka 

tersebut lebih besar dari nilai minimal Cronbach’s Alpha yaitu sebesar 0.70. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian atau data 

jawaban responden atas kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel 

daya tarik wisata dapat dikatakan handal / dapat dipercaya (reliabel). 

Tabel 5. 17 

Hasil uji reliabilitas instrumen minat berkunjung 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.764 4 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 
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Berdasarkan Tabel 5.17 hasil pengujian realibilitas variabel promosi 

visual, diketahui angka Cronbach’s Alpha adalah sebesar 0.764. Angka 

tersebut lebih besar dari nilai minimal Cronbach’s Alpha yaitu sebesar 0.70. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian atau data 

jawaban responden atas kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel 

minat berkunjung dapat dikatakan handal / dapat dipercaya (reliabel).  

5.4   Pengujian Normalitas Data 

Uji normalitas secara statistik menggunakan bantuan komputer dan program 

SPSS dengan menggunakan metode P-P Plot. Data disebut sebagai data 

berdistribusi normal jika data menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. 

 

Gambar 5. 1 

Hasil uji normalitas data 

 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan gambar output SPSS tersebut dapat dilihat hasil uji normalitas 

secara statistik P-P Plot. Diketahui bahwa data menyebar disekitar dan mengikuti 

garis diagonal. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas P-P Plot, data penelitian ini dapat disimpulkan sebagai data berdistribusi 

normal. 



61 
 

5.5   Hasil Uji Hipotesis 

5.5.1   Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua 

atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dan variabel 

dependen, apakah terdapat pengaruh positif atau negative dan memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila nilai independen mengalami kenaikan 

ataupun penurunan. Hasil uji regresi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. 18 

Hasil uji regresi linier berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 2.813 1.364 

Promosi Visual .621 .075 

Daya Tarik Wisata .192 .094 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas, diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut : 

𝐌𝐢𝐧𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐮𝐧𝐣𝐮𝐧𝐠 = 2,813 + 0,621(Promosi visual) + 0,192(Daya tarik wisata) 

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 2,813 memberikan arti bahwa jika tidak ada pengaruh 

promosi visual dan daya tarik wisata terhadap minat berkunjung maka nilai 

minat berkunjung akan konstan diangka 2,813. 

2. Nilai koefisien regresi variabel promosi visual bertanda positif terhadap 

minat berkunjung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,621. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan penambahan satu kesatuan promosi visual 

maka minat berkunjung akan meningkat sebesar 0,621. 

3. Nilai koefisien regresi variabel daya tarik wisata bertanda positif terhadap 

minat berkunjung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,192. Hal ini 
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menunjukkan bahwa dengan penambahan satu kesatuan daya Tarik wisata 

maka minat berkunjung akan meningkat sebesar 0,192. 

5.5.2   Koefisien Determinasi 

Uji ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel 

independen, yaitu promosi visual dan daya tarik wisata dalam menjelaskan 

variabel dependen yaitu minat berkunjung. Hasil uji koefisien R Square dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5. 19 

Hasil uji 𝑹𝟐 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .825a .681 .670 1.37781 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan analisis data pada tabel 5.19 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien R Square adalah sebesar 0,681. Jika dihitung dengan rumus koefisien 

determinasi didapatkan nilai 68,1%. Hal ini berarti 68,1% variabel minat 

berkunjung dapat dijelaskan oleh variabel promosi visual dan daya tarik wisata. 

Sedangkan sisanya (100% - 68,1% = 31,9%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

5.5.3   Uji F 

Uji F dilakukan dengan tujuan menguji apakah semua variabel 

independen (promosi visual dan daya tarik wisata yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(minat berkunjung) dengan hasil uji sebagai berikut: 
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Tabel 5. 20 

Hasil uji F 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 231.443 2 115.721 60.958 .000b 

Residual 108.207 57 1.898   
Total 339.650 59    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan tabel 5.20 di atas yang menunjukkan hasil uji F dengan 

signifikansi sebesar 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dari  = 0.05 (5%). 

Artinya bahwa variabel promosi visual dan daya tarik wisata secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel minat berkunjung. 

5.5.4   Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual yaitu promosi visudal dan daya tarik wisata 

dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu minat berkunjung dengan 

hasil uji sebagai berikut: 

Tabel 5. 21 

Hasil uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.813 1.364  2.062 .044 

X1 .621 .075 .719 8.227 .000 

X2 .192 .094 .178 2.040 .046 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan tabel 5.21 di atas yang menunjukkan hasil uji t dengan 

signifikansi variabel promosi visual sebesar 0,000 dan signifikansi variabel 

daya tarik wisata sebesar 0,046 yang memiliki nilai lebih kecil dari  = 0.05 

(5%).  Tabel 5.20 juga menunjukkan bahwa nilai thitung variabel X1 dan X2 

lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,00247. Artinya bahwa variabel promosi 
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visual dan daya tarik wisata secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel minat berkunjung. Variabel promosi visual memegang pengaruh lebih 

besar terhadap minat berkunjung dibandingkan variabel daya tarik wisata. 

5.5.5   Hasil Hipotesis 

1.   Pengaruh Promosi Visual terhadap Minat Berkunjung 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.20 diperoleh angka 

nilai thitung variabel X1 (Promosi Visual) sebesar 8,227 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.000. Dikarenakan angka taraf signifikansi lebih 

kecil dari  = 0.05 (5%) dan angka thitung X1 sebesar 8,227 lebih besar 

dari angka ttabel sebesar 2,00247, maka dapat disimpulkan bahwa 

promosi visual berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut oleh karena itu H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya promosi visual berpengaruh signifikan terhadap minat 

berkunjung. 

2.   Pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap Minat Berkunjung 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.20 diperoleh angka 

nilai thitung variabel X2 (Daya Tarik Wisata) sebesar 2,040 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0.046. Dikarenakan angka taraf signifikansi 

lebih kecil dari  = 0.05 (5%) dan angka thitung X2 sebesar 2,040 lebih 

besar dari angka ttabel sebesar 2,00247, maka dapat disimpulkan bahwa 

daya tarik wisata berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut oleh karena itu H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya daya tarik wisata berpengaruh signifikan terhadap 

minat berkunjung. 

3.   Pengaruh Promosi Visual dan Daya Tarik Wisata terhadap Minat 

Berkunjung 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.19 diperoleh angka 

nilai signifikansi uji F sebesar 0.000. Dikarenakan angka taraf 
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signifikansi lebih kecil dari  = 0.05 (5%), maka dapat disimpulkan 

bahwa promosi visual dan daya tarik wisata secara bersamaan 

berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. Berdasarkan dari 

penjelasan tersebut oleh karena itu H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

promosi visual dan daya tarik wisata berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap minat berkunjung. 

4.   Variabel Paling Dominan   

Untuk menentukan variabel independen yang paling 

berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan 

membandingkan koefisien regresi (Beta) antara variabel yang satu 

dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki 

koefisien regresi paling besar. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 

5.21 diperoleh angka koefisien regresi (Beta) variabel promosi visual 

sebesar 0,719 dan koefisien regresi (Beta) variabel daya tarik wisata 

sebesar 0,178. Artinya variabel minat berkunjung lebih dominan 

dipengaruh oleh variabel promosi visual dibandingkan dengan variabel 

daya Tarik wisata. Karena nilai koefisien regresi (Beta) bernilai positif, 

maka semakin tinggi promosi visual yang dilakukan pengelola danau 

sipin Jambi maka akan meningkatkan minat berkunjung ke danau sipin 

Jambi. 

5.6   Pembahasan Hasil Penelitian 

5.6.1   Pengaruh Promosi Visual terhadap Minat Berkunjung 

Promosi visual dapat memberikan stimulus berupa rangsangan secara 

visual kepada penerima pesan sehingga memiliki daya tarik untuk membeli 

sebuah produk atau jasa (Rachmadhania & Pangestuti, 2017). Perancangan 

promosi visual diperlukan untuk menciptakan sebuah image yang mudah 

dikenal oleh wisatawan, dan penerapan pada media promosi yang sesuai 

(Ramadeni & Soewardikoen, 2017). Tidak hanya membentuk image promosi 
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visual juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat agar tertarik 

berkunjung ke danau sipin Jambi. 

Berdasarkan hasil rangkaian pengujian yang dilakukan terhadap 

variabel promosi visual dan minat berkunjung diketahui terdapat hubungan 

yang signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan angka thitung X1 sebesar 8,227 

lebih besar dari angka ttabel sebesar 2,00247 dan signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan pada promosi 

visual akan memberikan dampak peningkatan pula pada kunjungan ke danau 

sipin Jambi. 

Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rachmadhania & Pangestuti (2017) dimana hasil 

penelitian menyatakan bahwa promosi visual berupa iklan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan mancanegara ke 

DKI Jakarta. Berdasarkan bauran pemasaran, promosi memang ditujukan 

untuk mempengaruhi dan mengubah sikap konsumen terhadap suatu produk 

atau jasa (Sukoco, 2018). Dalam penelitian ini terbukti bahwa promosi visual 

mampu memberikan pengaruh yang besar dalam mempengaruhi minat 

berkunjung wisatawan ke danau sipin Jambi.  

5.6.2   Pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap Minat Berkunjung 

Daya tarik wisata merupakan produk wisata dalam suatu kesatuan tidak 

hanya keindahan alam dari destinasi tersebut, tetapi meliputi atribut lainnya 

seperti daya tarik, fasilitas dalam saat berwisata, dan juga akses menuju tempat 

wisata tersebut (Cahyanti, 2018). Daya tarik wisata merupakan faktor penting 

bagi destinasi dalam mendatangkan wisatawan. Hal ini dikarenakan unsur-

unsur yang terdapat dalam daya tarik wisata yang meliputi orisinalitas, 

keberagaman, scarity (kelangkaan) dan keutuhan daya tarik wisata mampu 

mempengaruhi minat kunjungan wisatawan (Harahap & Rahmi, 2020).  

Berdasarkan hasil rangkaian pengujian yang dilakukan terhadap 

variabel daya tarik wisata dan minat berkunjung diketahui terdapat hubungan 

parsial yang signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan angka thitung X1 sebesar 
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2,040 lebih besar dari angka ttabel sebesar 2,00247 dan signifikansinya lebih 

kecil dari 0,05. Artinya akan ada peningkatan minat berkunjung ke danau sipin 

Jambi ketika terjadi peningkatan pada daya tarik wisata yang ditawarkan danau 

sipin Jambi kepada wisatawan. 

Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Harahap & Rahmi, 2020) dimana hasil penelitian 

menyatakan bahwa kualitas daya tarik wisata secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan nusantara ke Kotagede. 

Produk jasa dalam bauran pemasaran merupakan tujuan utama dari pembelian 

yang dilakukan oleh konsumen. Semakin berkualitas dan menarik konsep jasa 

yang ditawarkan produsen, maka konsumen akan semakin berminat untuk 

melakukan pembelian (Lupiyoadi, 2013). Dalam penelitian ini daya tarik 

wisata danau sipin Jambi sebagai produk wisata benar adanya terbukti mampu 

memberi pengaruh dan dapat meningkatkan minat berkunjung wisatawan ke 

danau sipin Jambi. 

5.6.3   Pengaruh Promosi Visual dan Daya Tarik Wisata terhadap Minat   

Berkunjung 

Berdasarkan hasil rangkaian pengujian yang dilakukan terhadap ketiga 

variabel promosi visual, daya tarik wisata dan minat berkunjung diketahui 

terdapat hubungan yang signifikan antara ketiganya. Hal itu ditunjukkan 

dengan angka signifikansi dari F tabel yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Artinya aka nada peningkatan minat berkunjung ke danau sipin Jambi ketika 

terjadi peningkatan pada promosi visual dan daya tarik wisata yang ditawarkan 

kepada wisatawan. 

Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Susanto & Astutik (2020) dimana hasil penelitian 

menyatakan bahwa promosi dan daya tarik wisata simultan berpengaruh 

signifikan terhadap minat berkunjung ulang wisatawan pada obyek wisata 

edukasi Manyung. Dalam teori bauran pemasaran jasa, produk dan promosi 

menjadi satu kesatuan yang berbeda baik dalam strategi, tujuan dan konsepnya 

namun sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya terutama dalam 
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memasarkan jasa (Lupiyoadi, 2013). Adanya jasa dengan konsep dan kualitas 

yang baik tetapi tidak disertai dengan promosi yang efektif, maka informasi 

tersebut juga tidak akan sampai kepada konsumen. Sebaliknya jika produsen 

melakukan berbagai strategi promosi tanpa menampilkan produk atau jasa 

yang akan ditawarkan, maka konsumen juga tidak akan mendapatkan 

gambaran tentang apa yang ditawarkan produsen terhadap konsumen. Dalam 

penelitian ini dapat dibuktikan bahwa promosi visual dan daya tarik wisata 

secara bersama sama berhasil mempengaruhi minat berkunjung wisatawan ke 

danau sipin Jambi. 

5.6.4   Penentuan Variabel Paling Dominan   

Penentuan variabel paling dominan dilakukan dengan membandingkan 

koefisien regresi (Beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel 

independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah 

variabel yang memiliki koefisien regresi (Beta) paling besar. Variabel dengan 

nilai koefisien regresi (Beta) paling besar adalah variabel promosi visual dan 

koefisien regresi (Beta) bernilai positif sebesar 0,719. Artinya variabel minat 

berkunjung lebih dominan dipengaruhi oleh variabel promosi visual 

dibandingkan dengan variabel daya tarik wisata.  

Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yunus et al. (2019) dimana dari tiga variabel independen yang 

diajukan dalam penelitian tersebut, variabel strategi promosi terutama promosi 

dengan memanfaatkan visual memiliki pengaruh paling dominan dalam 

mempengaruhi minat dan keputusan pada wisatawan di kota Pangkalpinang. 

Dalam penelitian ini partisipan yang terlibat adalah partisipan yang belum 

pernah melakukan kunjungan ke danau sipin Jambi sehingga mereka belum 

mengetahui tentang danau sipin Jambi dan membutuhkan promosi visual 

sebagai sarana dalam mendapatkan informasi awal tentang danau sipin Jambi. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini, promosi visual sebagai stimulus eksternal 

yang diberikan produsen terhadap konsumen memberikan pengaruh lebih besar 

terhadap minat berkunjung dibandingkan dengan daya tarik wisatanya. 


