
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

    4.1 Gambaran Umum Komunitas 

1. MARS  ( Max Riders Semarang ) 

MARS merupakan kumpulan dari Yamaha Nmax, Nmax adalah motor varian matik 

terbaru yang memiliki cc besar yaitu 150 cc. SNOW deklarasi atau berdiri pada tanggal 8 

Agustus 2016 tempat berkumpul di JL. Pahlawan depan gerbang Universitas Diponegoro 

Semarang, setiap Jum’at malam pukul 20.30 WIB. 

2. SOS ( Scoopy Owners Semarang ) 

Club ini merupakan sebuah dari kumpulan Honda matik Scoopy yang berdiri pada 10 

juni 2011 di Semarang, tempat berkumpul di JL. Pahlawan depan Rimba Graha setiap 

jum’at pukul 20.30 WIB. Untuk kegiatan mereka macam-macam seperti bakti sosial, 

touring wisata. 

3. HVIC Semarang ( Honda Verza Indonesia Club ) 

Komunitas ini berdiri atau deklar pada tahun 2013, terdiri dari varian Honda Verza, 

tempat berkumpul JL. Pahlawan depan Gubernuran Semarang setiap jum’at pukul 20.30 

WIB. Honda Verza ini memiliki beberapa komunitas di seluruh Indonesia termasuk di 

Semarang. 

4. HSFCI Semarang ( Honda Street Fire Club Indonesia ) 

Komunitas ini merupakan kumpulan varian dari Honda CB150R dan mendeklarasikan 

pada Agustus 2013, tempat berkumpul JL. Pahlawan depan Gubernuran Semarang setiap 

Jum’at pukul 20.30 WIB. Ada 2 macam anggota yaitu member resmi dan anggota baru 

atau prospek. 



5. SGCI Semarang ( Soul GT Club Indonesia ) 

Komunitas ini merupakan kumpulan varian motor Yamaha matik Mio Soul GT dan 

deklarasi pada tahun 2012 tempat berkumpul JL. Pandanaran depan Bank BNI Semarang 

setiap Jum’at pukul 20.30 WIB. Kegiatannya bermacam-macam seperti bakti sosial, 

gathering, touring wisata, dan lain-lain. 

6. VS  ( Vario Semarang ) 

Komunitas ini kumpulan motor matik Honda Vario berdiri pada tanggal 28 Oktober 

2009, tempat berkumpul di JL. Pahlawan depan Perhutani Semarang setiap Jum’at pukul 

20.30 WIB. VS terdiri dari semua varian Vario mulai dari Vario 110, Vario 125, hingga 

Vario 150 

7. BYONIC Semarang ( Byson Yamaha Owner Indonesia Club ) 

Byonic merupakan kumpulan dari Yamaha Byson yang berdiri pada 15 November 2010, 

tempat berkumpul di JL. Pahlawan depan Kejati Semarang setiap Jum’at pukul 20.30 

WIB. Byonic telah tersebar di seluruh Indonesia dan propinsi yang memiliki club Byonic 

seluruh Indonesia adalah Jawa tengah dengan 32 club Byonic, untuk Semarang memiliki 

anggota yang terdaftar sekitar 105 member. 

8. HBSC Semarang ( Honda Blade Semarang Club ) 

HBSC merupakan club motor dari varian Honda Blade baik yang ber cc 110 atau 125 cc 

berkumpul menjadi satu. Club ini didirikan pada maret 2010, tempat berkumpul JL. 

Pahlawan samping makam pahlawan Semarang setiap jum’at pukul 20.30 WIB. 

 

 

 



9. BMC Semarang ( Black Motor Community ) 

BMC merupakan kumpulan dari komunitas motor yang berwarna hitam di Semarang, 

komunitas ini tanpa memandang merk motor apapun akan tetapi dengan persyaratan 

motor berwarna hitam dan komunitas ini dibawah arahan atau didikan PT Djarum, tempat 

berkumpul di JL. Pandanaran depan Masjid Baiturahman Semarang pada hari jum’at 

pukul 20.30 WIB. 

10.  HCSTI Semarang ( Honda CS One Community ) 

HCSTI kumpulan motor dari Honda produk CS one yang ber cc 150, berdiri pada 28 Juli 

2009 di Semarang, tempat kumpul di JL. Pahlawan depan Rimba Graha Semarang, setiap 

jum’at pukul 20.30 WIB. Anggota dari HCSTI bermacam-macam, akan tetapi semua club 

termasuk HCSTI anggota harus berumur diatas 17 tahun keatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      4.2    Gambaran Umum Responden 

           Mengenai gambaran umum responden akan menunjukan profil responden yang 

meliputi deskripsi responden, pekerjaan, umur, dan sudah berapa kali melakukan 

touring wisata dengan komunitas. Tabel berikut ini menunjukan gambaran umum 

responden berdasarkan pekerjaan masing masing : 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan 

No. Pekerjaan Frekuensi  Persentase  

1. Pelajar/Mahasiswa 36 40% 

2. Wiraswasta/Pengusaha 13 14,4% 

3. Karyawan Swasta 36 40% 

4. PNS/Pensiunan/BUMN 5 5,6% 

 Total : 90 100% 

  

 

             Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian 

besar pekerjaan responden adalah pelajar, mahasiswa dan karyawan swasta dengan 

perolehan sama yaitu 36 responden persentase yang diraih 40 %, yang kedua adalah 

wiraswasta 13 responden dengan persentase 14,4 %, kemudian yang terakhir PNS, 

BUMN perolehan 5 responden raihan persentase 5,6 %. 

 

 

 

 

 

 



         Kemudian karakteristik responden berdasarkan umur mereka dapat diketahui 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Umur 

No. Umur Frekuensi  Persentase  

1. < 25 tahun 53 58,9% 

2. 25-35 tahun 31 34,3% 

3. 36-45 tahun 6 6,6% 

4. Abstain 0 0 

 Total : 90 100% 

 

           Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

adalah berusia dibawah 25 tahun dengan jumlah 53 responden, 58,9 %, tempat kedua 

terbanyak adalah usia 25-35 tahun jumlah responden 31, atau 34,3 %, ketiga usia 36-

45 dengan jumlah 6 responden atau 6,6 %. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 



           Berikut ini adalah tabel karakteristik responden yang melakukan touring wisata 

berapa kali banyaknya : 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Menurut Touring berapa kali 

No. Berapa kali mengikuti tourwis Frekuensi  Persentase  

1. 2 kali 14 15,6% 

2. 3-5 kali 28 31,1% 

3. > 5 kali 32 35,6% 

4. Sering/tak terbatas 16 17,8 

 Total : 90 100% 

 

            Dari hasil tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa responden telah 

melakukan touring wisata banyaknya berapa kali, sebagian besar pernah melakukan 

lebih dari 5 kali sebanyak 32 responden atau 35,6 %, lalu terbanyak kedua yaitu 3-5 

kali mengikuti touring wisata sebanyak 28 responden atau 31,1 %, kemudian yang 

ketiga sering melakukan touring wisata sebanyak 16 responden atau 17,8 %, dan yang 

terakhir 2 kali yaitu sebanyak 14 responden dengan persentase 15,6 %. 

 

 

 

      

 

 

 

 



4.3 Deskriptif Kuesioner 

              Dari pertanyaan deskriptif yang tertera di kuesioner, menghasilkan jawaban sebagai 

berikut : 

1. Faktor pemilihan menggunakan sepeda motor, cepat, efisien, dan bisa menikmati 

pemandangan sepanjang perjalanannya. 

2. Faktor kenyamanan menggunakan sepeda motor, bisa menghindari macet, irit atau hemat. 

3. Faktor kendala menggunakan sepeda motor adalah faktor cuaca, situasi dan kondisi, 

namun pada permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cara membawa jas ujan ketika 

cuaca buruk. 

4. Faktor mengikuti touring wisata bersama komunitas nya adalah kebanyakan rata-rata 

diatas lebih dari 5 kali. 

5. Faktor tempat wisata yang dikunjugi adalah rata-rata wisata alam dan budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4  Analisis Statistik Deskriptif 

                Rentang skala yang digunakan untuk analisis deskriptif tersebut adalah sebagai berikut 

:                       STS                   TS                   N                   S                   SS 

 

      1,00                          1,80                 2,60                3,40               4,20               5,00 

                  Berikut ini adalah tabel hasil dari 90 pada variabel-variabel yang ada dalam penelitian 

ini : 

 

Tabel 4.4                                                                                                                           

   Statistik Deskriptif 

No. Variabel STS TS N S SS Skor Rata-rata Kategori 

1 Kondisi fisik dan stamina 

                                             Total 

0 

0 

0 

0 

13 

39 

38 

152 

39 

195 

386      4.28 Sangat 

Setuju 

2 Keterbatasan dana 

Total  

12 

12 

8 

16 

36 

108 

25 

100 

9 

45 

281 3.12 Netral 

3 Menambah persaudaraan  

Total  

0 

0 

0 

0 

2 

6 

28 

112 

60 

300 

418      4.64   Sangat 

Setuju 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

No. Variabel STS TS N S SS Skor Rata-rata Kategori 

4 Kondisi jalur 

Total 

0 

0 

3 

6 

12 

36 

43 

172 

32 

160 

374 4.15 Setuju 

5 Kondisi motor 

Total  

0 

0 

0 

0 

4 

12 

28 

112 

58 

290 

414 4.60 Sangat 

Setuju 

6 Kelengkapan berkendara 

Total 

0 

0 

0 

0 

8 

24 

23 

92 

59 

295 

411 4.56 Sangat 

Setuju 

7 Jarak yang ditempuh 

Total  

3 

3 

9 

18 

30 

90 

25 

100 

23 

115 

326 3.62 Setuju 

8 Keterbatasan waktu 

Total  

0 

0 

1 

2 

18 

54 

34 

136 

37 

185 

377 4.18 Setuju 

9 Mengetahui edukasi kota 

Total  

0 

0 

0 

0 

6 

18 

36 

144 

48 

240 

402 4.46 Sangat 

Setuju 

10 Berwisata dan rekreasi 

Total  

0 

0 

1 

2 

12 

36 

35 

140 

42 

210 

388 4.31 Sangat 

Setuju 

11 Menambah pengalaman 

Total  

1 

1 

0 

0 

4 

12 

39 

156 

46 

230 

399 4.43 Sangat 

Setuju 

12 Ijin kantor/keluarga 

Total  

1 

1 

1 

2 

17 

51 

37 

148 

34 

170 

372 4.13 Setuju 

13 Situasi dan kondisi 

Total  

0 

0 

1 

2 

15 

45 

43 

172 

31 

155 

374 4.15 Setuju 

14 Menikmati hidup 

Total 

3 

3 

6 

12 

18 

54 

33 

132 

30 

150 

351 3.90 Setuju 

15 Menikmati pemandangan 

Total  

0 

0 

2 

4 

7 

21 

37 

148 

44 

220 

393 4.36 Sangat 

Setuju 

16 Lokasi parkir memadai 

Total  

1 

1 

3 

6 

26 

78 

34 

136 

26 

130 

351 3.90 Setuju 

17 Mengenal obyek wisata 

Total  

0 

0 

0 

0 

7 

21 

46 

184 

37 

185 

390 4.33 Sangat 

Setuju 

18 Akomodasi 

Total  

1 

1 

1 

2 

24 

72 

32 

128 

32 

160 

363 4.03 Setuju 



1. Tanggapan responden kondisi fisik dan stamina. 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas bahwa responden menyatakan sangat setuju terhadap 

pernyataan kondisi fisik dan stamina yang menjadi faktor keputusan touring wisata, yang 

menghasilkan skor 386 dengan perolehan rata-rata skor mencapai 4.28, hasil tersebut 

artinya responden sangat setuju karena kondisi fisik dan stamina adalah yang utama dari 

badan untuk perjalanan jarak jauh dengan hanya menggunakan motor. 

2. Tanggapan responden keterbatasan dana. 

Pada keterbatasan dana responden menyatakan netral, karena dana tidak terlalu 

berpengaruh bagi responden, rata-rata jika touring, yang terpenting pengeluaran utama 

adalah bensin,tiket masuk, makan atau kebutuhan mereka jadi responden menjadikan 

touring sebagai hobi mereka, dengan demikian perolehan skornya 281 dengan rata-rata 

skor 3.12. 

3. Tanggapan responden menambah persaudaraan. 

Pada variabel menambah persaudaraan menghasilkan pernyataan sangat setuju, karena 

bisa menambah teman atau adanya member baru selain itu ada juga yang sebelumnya 

tidak akrab menjadi akrab, maka dengan ini mendapatkan skor 418 dan rata-rata 4.64. 

4. Tanggapan responden kondisi jalur. 

Pada kondisi jalur responden menyatakan setuju, karena kondisi jalan yang baik menjadi 

pengaruh untuk menuju ke tempat wisata dan kondisi jalur ini meraih skor 374 dan skor 

rata-rata 4.15. 

 

 

 



5. Tanggapan responden kondisi motor. 

Kondisi motor juga sangat beprengaruh untuk perjalanan ke tempat wisata, baik dari segi 

keamanannya, kelayakan jalan, dan lain lain. Kondisi motor ini ditanggapi responden 

dengan sangat setuju meraih skor 414 dan rata-rata 4.60. 

6. Tanggapan responden kelengkapan berkendara. 

Kelengkapan berkendara merupakan faktor penting dalam keselematan berkendara pada 

perjalanan jauh, kelengkapan berkendara ini contoh nya untuk pemakaian helm, jaket 

yang safety, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain. Kelengkapan berkendara ditanggapi 

dengan sangat setuju dengan raihan skor 411 dan rata-rata 4.56. 

7. Tanggapan responden jarak yang ditempuh. 

Jarak yang ditempuh tidak menjadi faktor yang serius karena sejauh manapun pasti setiap 

2 atau 3 jam perjalanan harus istirahat, dan mempunyai rencana perjalanan yang telah 

dipersiapkan, maka ditanggapi responden dengan setuju raihan skor 326 dan rata-rata 

3.62. 

8. Tanggapan responden keterbatasan waktu. 

Keterbatasan waktu juga menjadi faktor, karena setiap individu mempunyai kesibukan 

masing-masing yang tidak bisa ditunda sehingga waktu touring bisa diatur, maka dari hal 

tersebut ditanggapi setuju dengan memperoleh skor 377 dan rata-rata 4.18. 

9. Tanggapan responden mengetahui edukasi kota 

Setiap berkunjung ke suatu daerah pasti mendapatkan edukasi baik sejarah, ekonomi, 

politik, dan lain-lain dari suatu daerah yang dikunjungi, maka hal ini ditanggapi dengan 

sangat setuju dengan raihan skor 402 dan rata-rata 4.46 

 



10. Tanggapan responden berwisata dan berekreasi. 

Pada berwisata dan berekreasi ini mendapatkan tanggapan sangat setuju, karena ini 

adalah agenda utama dari responden juga diselingi kegiatan yang bermanfaat, pada 

tanggapan tersebut meraih skor 388 rata-rata 4.31. 

11. Tanggapan responden menambah pengalaman. 

Tanggapan ini meraih skor 399 dan rata-rata 4.43 dan ditanggapi dengan sangat setuju, 

karena selain berwisata juga saling belajar satu sama lain tentang wisata atau lainnya juga 

menambah relasi. 

12. Tanggapan responden ijin kantor atau keluarga. 

Tanggapan ini sangat berpengaruh karena ijin cuti kantor ataupun pihak keluarga juga 

menjadi faktor untuk mengikuti touring wisata, yang mendapatkan skor 372 dan rata-rata 

4.13, dengan tanggapan setuju. 

13. Tanggapan responden situasi dan kondisi. 

Situasi dan kondisi mendapatkan skor 374 dan rata-rata 4.15, kemudian ditanggapi 

dengan setuju oleh responden, hal ini menjadi faktor untuk touring wisata ke tujuan 

seperti cuaca, kondisi politik suatu daerah, dan lain-lain. 

14. Tanggapan responden menikmati hidup. 

Menikmati hidup yaitu menikmati suasana di suatu daerah dengan nyaman, menikmati 

hidup ditanggapi dengan setuju dan raihan skor 351 dan rata-rata 3.90. 

15. Tanggapan responden menikmati pemandangan. 

Menikmati pemandangan ditanggapi dengan sangat setuju dengan raihan skor 393 dan 

rata-rata 4.36, menikmati pemandangan yang dimaksud ketika perjalanan sambil 

menikmati pemandangan perjalanan secara maksimal ketika rest di rest area. 



16. Tanggapan responden lokasi yang memadai. 

Lokasi parkir harus memadai sebagai faktor keputusan tempat tujuan touring wisata, 

maka raihan tersebut ditanggapi dengan setuju dan mendapatkan skor 351 dan rata-rata 

3.90. 

17. Tanggapan responden mengenal obyek wisata. 

Pengenalan tentang obyek wisata juga bermanfaat bagi para pengunjung baik sejarah atau 

lainnya, hal ini ditanggapi dengan sangat setuju dan mendapatkan skor 390 kemudian 

rata-rata 4.33. 

18. Tanggapan responden akomodasi 

Akomodasi merupakan faktor utama yaitu fasilitas fasilitas yang ada di obyek wisata, 

juga bermanfaat bagi wisatawan yang menggunakan fasilitas tersebut, maka mendapatkan 

skor 363 dan rata-rata 4.03, dan ditanggapi setuju. 

 

4.5 Analisis Skor Terendah 

               Pada hasil dari statistik deskriptif terdapat 4 variabel yang memiliki nilai 

terendah yaitu variabel keterbatasan dana dengan skor 3.12 yang dikategorikan netral 

yang artinya tidak berpihak atau tidak memberikan keuntungan dan kerugian kedua belah 

pihak, variabel jarak yang ditempuh dengan skor 3.62 kategori setuju, variabel menikmati 

hidup dengan skor 3.90. 

 

 

 

 



4.6  Analisis Faktor 

4.6.1 KMO and bartlett’s test 

               Pada penelitian ini, adalah output spss KMO and bartlett’s test, pada hasil 

tersebut peneliti menggunakan spss versi 23. 

Tabel 4.5 

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy. 

 0.793 

Bartlett’s Test of 

Sphericity. 

Approx. Chi-square. 589.909 

 Df 153 

 Sig. 0,000 

              Sumber : pengolahan yang dilakukan oleh peneliti,2016 

                Pada hasil spss tersebut menunjukkan KMO Measure of Sampling sebesar 

0,793. Maka variabel-variabel tersebut telah memenuhi angka MSA diatas 0,5 dan dapat 

dilanjutkan kembali. Untuk hasil bartlett’s test menunjukkan angka signifikan yaitu 

0,000, sebagai pendukung untuk variabel penelitian dapat dilanjutkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6.2 Anti Image Correlation 

                Pada tabel berikut ini menunjukkan nilai MSA pada masing masing variabel 

yang dimana terdapat sumber dari tabel anti image matrics yang terdapat di bagian anti 

image correlation, sebagai tanda a adalah sebuah variabel yang menunjukkan nilai MSA. 

Tabel 4.6 

Anti Image Correlation 

Variabel Nilai MSA 

Kondisi fisik dan stamina 0,803 

Keterbatasan dana 0,549 

Menambah persaudaraan 0,813 

Kondisi jalur  0,820 

Kondisi motor 0,875 

Kelengkapan berkendara 0,825 

Jarak yang ditempuh 0,531 

Keterbatasan waktu 0,752 

Mengetahui edukasi kota 0,873 

Berwisata dan berekreasi 0,864 

Menambah pengalaman 0,837 

Ijin keluarga atau kantor 0,714 

Situasi dan kondisi 0,822 

Menikmati hidup 0,541 

Menikmati pemandangan 0,724 

Lokasi parkir yang memadai 0,759 

Mengenal obyek wisata 0,858 

Akomodasi  0,875 

                 Sumber : pengolahan yang dilakukan oleh peneliti,2016 

               Pada hasil tabel diatas menunjukkan nilai MSA tertinggi adalah ada 2 variabel 

dengan nilai MSA tertinggi yaitu kondisi motor dan akomodasi dengan mendapatkan 

nilai MSA 0,875, sedangkan variabel terendah adalah jarak yang ditempuh dengan nilai 

0,531, maka berdasarkan tabel diatas delapan belas variabel tersebut dapat dilanjutkan 

proses kembali karena melewati nilai 0,5. 

 



4.6.3  Communalities 

                    Berikut ini adalah hasil dari communalities yang diolah peneliti dan 

menunjukkan hasil berikut : 

Tabel 4.7 

Communalities  

Variabel Initial Extraction 

Kondisi fisik dan stamina 1.000 0,381 

Keterbatasan dana 1.000 0,674 

Menambah persaudaraan 1.000 0,653 

Kondisi jalur 1.000 0,522 

Kondisi motor 1.000 0,590 

Kelengkapan berkendara 1.000 0,722 

Jarak yang ditempuh 1.000 0,722 

Keterbatasan waktu 1.000 0,578 

Mengetahui edukasi kota 1.000 0,635 

Berwisata dan berekreasi 1.000 0,523 

Menambah pengalaman 1.000 0,700 

Ijin kantor dan keluarga 1.000 0,730 

Situasi dan kondisi 1.000 0,583 

Menikmati hidup 1.000 0,810 

Menikmati pemandangan 1.000 0,775 

Lokasi parkir yang memadai 1.000 0,475 

Mengenal obyek wisata 1.000 0,712 

Akomodasi  1.000 0,552 

Extraction Method : Principal Component Analysis 

Sumber : pengolahan yang dilakukan peneliti,2016. 

            Pada hasil tabel diatas telah menghasilkan variabel-variabel dengan nilai 

communalities tertinggi dan terendah yaitu, yang tertinggi adalah variabel menikmati 

hidup dengan nilai communalities 0,810 atau 81% varians dari variabel tersebut bisa 

dijelaskan pada faktor yang terbentuk, sedangkan variabel yang memiliki nilai 

communalities terendah adalah variabel kondisi fisik dan stamina dengan nilai 0,381 atau 

38,1% varians dari variabel tersebut bisa di jelaskan pada faktor yang terbentuk. 



4.6.4 Total Variance Explained 

                   Pada berikut adalah hasil dari total variance explained yang diolah oleh 

peneliti yang menunjukkan sebagai berikut : 

Tabel 4.8  

Total Variance Explained 

 

Component Total % of 

Variance 

Cumulative% Total % of 

Variance 

Cumulative% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

5,807 

1,743 

1,444 

1,246 

1,093 

0,993 

0,806 

0,740 

0,670 

0,607 

0,551 

0,518 

0,416 

0,364 

0,309 

0,269 

0,225 

0,196 

32,264 

9,685 

8,024 

6,923 

6,072 

5,516 

4,480 

4,109 

3,723 

3,375 

3,064 

2,879 

2,312 

2,023 

1,718 

1,496 

1,248 

1,088 

32,264 

41,949 

49,974 

56,897 

62,969 

68,485 

72,965 

77,074 

80,797 

84,172 

87,236 

90,114 

92,427 

94,449 

96,168 

97,664 

98,912 

100,000 

5,807 

1,743 

1,444 

1,246 

1,093 

32,264 

9,685 

8,024 

6,923 

6,072 

32,264 

41,949 

49,974 

56,897 

62,969 

Sumber : pengolahan yang dilakukan peneliti,2016 

                        Berdasarkan hasil diatas terdapat 18 variabel yang kemudian diolah menjadi lima 

faktor, lima faktor tersebut telah memenuhi syarat yaitu memiliki nilai diatas 1,00. Faktor 

tersebut diantaranya yang pertama memiliki nilai 5,807, faktor yang kedua 1,743, lalu faktor 

ketiga 1,444, kemudian faktor keempat 1,246, dan faktor kelima 1,093. Total faktor tersebut bisa 

menjelaskan 62,96 % dari varidibilitas pada delapan belas variabel. 

 

Initial Eigenvalues Extractions Sums of Squared Loading 



4.6.5 Scree Plot 

               Berikut ini adalah hasil dari scree plot yang dihasilkan dari peneliti : 

 

Gambar 4.1 Scree Plot 

 

          Pada gambar diatas menunjukkan garis menurun yang tajam di faktor 1 ke faktor 2. 

Pada faktor ke 3 garis juga masih menurun, kemudian faktor 3 ke faktor 4 juga menurun, 

sama halnya 4 ke 5 menurun akan tetapi tidak melewati batas eigenvalues (1). Kemudian 

faktor ke 6 telah melewati garis batas eigenvalues (1). Hal ini bahwa 5 faktor dinilai 

layak untuk merangkup 18 variabel penelitian, karena kelima faktor tersebut telah 

melewati garis batas diatas 1,00. 

 

 

 

 



4.6.6 Component Matrix 

                 Berikut ini adalah hasil dari component matrix yang diolah oleh peneliti : 

Tabel 4.9 

Component Matrix 

 1 2 3 4 5 

Kondisi fisik dan stamina 0,574 0,067 0,199 -0,069 0,048 

Keterbatasan dana -0,242 0,163 0,430 0,397 0,496 

Menambah persaudaraan 0,607 -0,400 0,299 -0,062 0,174 

Kondisi jalur 0,555 0,288 -0,163 0,027 -0,324 

Kondisi motor 0,641 -0,220 0,170 -0,306 -0,092 

Kelengkapan berkendara 0,685 -0,215 0,301 -0,339 -0,015 

Jarak yang ditempuh 0,232 0,550 0,435 0,403 -0,119 

Keterbatasan waktu 0,481 0,009 0,477 -0,079 -0,337 

Mengetahui edukasi kota 0,763 -0,045 0,123 -0,094 0,161 

Berwisata dan berekreasi 0,622 -0,163 0,088 0,163 -0,275 

Menambah pengalaman 0,738 0,146 -0,224 -0,026 0,290 

Ijin kantor atau keluarga 0,530 0,615 -0,045 -0,170 0,201 

Situasi dan kondisi 0,612 0,419 0,069 0,087 0,141 

Menikmati hidup 0,372 -0,372 0,003 0,703 -0,197 

Menikmati pemandangan 0,592 -0,443 -0,247 0,343 0,215 

Lokasi parkir memadai 0,460 0,031 -0,452 0,041 -0,238 

Mengenal obyek wisata 0,652 -0,064 -0,384 0,014 0,368 

Akomodasi  0,532 0,359 -0,274 0,122 -0,223 

  Sumber : pengolahan yang dilakukan oleh peneliti,2016 

 

         Pada hasil tersebut, diketahui loading factor menunjukkan besarnya korelasi 

variabel dengan faktor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, akan tetapi pada loading 

factor tersebut belum dapat menghasilkan variabel-variabel pembentuk faktor yang 

sempurna, dikarenakan ada beberapa variabel  

memiliki nilai loading factor yang selisihnya hampir sama dengan faktor yang lainnya, 

maka untuk itu diperlukan rotasi faktor yang bertujuan untuk memperbaiki dan 

memperjelas variabel-variabel pada faktor tertentu. 

 



4.6.7 Rotated Component Matrix 

                  Berikut ini adalah hasil dari component matrix yang telah dirotasi oleh peneliti 

agar mendapatkan hasil yang akurat : 

Tabel 4.10 

Rotated Component Matrix 

 1 2 3 4 5 

Kondisi fisik dan stamina 0,532 0,251 0,061 0,142 0,107 

Keterbatasan dana -0,174 0,059 -0,728 0,321 0,085 

Menambah persaudaraan 0,710 0,234 -0,121 -0,072 0,271 

Kondisi jalur 0,191 0,227 0,555 0,348 0,067 

Kondisi motor 0,715 0,169 0,221 -0,040 0,029 

Kelengkapan berkendara 0,820 0,191 0,114 0,005 -0,008 

Jarak yang ditempuh 0,052 -0,04 -0,074 0,841 0,077 

Keterbatasan waktu 0,628 -0,161 0,152 0,364 0,050 

Mengetahui edukasi kota 0,608 0,470 0,101 0,139 0,121 

Berwisata dan berekreasi 0,471 0,086 0,313 0,190 0,399 

Menambah pengalaman 0,300 0,735 0,214 0,126 0,089 

Ijin kantor atau keluarga 0,161 0,593 0,192 0,455 -0,330 

Situasi dan kondisi 0,251 0,506 0,125 0,499 -0,004 

Menikmati hidup 0,119 -0,010 0,092 0,146 0,875 

Menikmati pemandangan 0,261 0,477 0,078 -0,187 0,659 

Lokasi parkir memadai  0,050 0,295 0,587 -0,001 0,202 

Mengenal obyek wisata 0,208 0,759 0,183 -0,119 0,212 

Akomodasi  0,047 0,347 0,534 0,366 0,101 

     Sumber : pengolahan yang dilakukan oleh peneliti,2016 

 

         Pada tabel diatas, telah menghasilkan rotasi component matrix yang bertujuan yaitu 

memperjelas variabel yang ada dalam faktor yang terbentuk. Kemudian inilah hasil dari 

rotasi component matrix tersebut : 

 

 

 



          Variabel kondisi fisik dan stamina (X1), menambah persaudaraan (X3), kondisi 

motor (X5), kelengkapan berkendara (X6), keterbatasan waktu (X8), mengetahui edukasi 

kota (X9), pada variabel tersebut memiliki nilai dominan pada faktor pertama, maka 

dapat disimpulkan variabel-variabel tersebut termasuk kelompok faktor pertama karena 

nilai korelasinya besar dibandingkan faktor-faktor lain. 

           Variabel menambah pengalaman (X11), ijin kantor dan keluarga (X12), situasi dan 

kondisi (X13), mengenal obyek wisata (X17), pada variabel tersebut memiliki nilai 

dominan pada faktor kedua, maka dapat disimpulkan variabel-variabel tersebut termasuk 

kelompok faktor kedua karena nilai korelasinya besar dibandingkan faktor-faktor lain. 

            Variabel kondisi jalur (X4), lokasi parkir memadai (X16), akomodasi (X18), Pada 

variabel tersebut memiliki nilai dominan pada faktor ketiga, maka dapat disimpulkan 

variabel-variabel tersebut termasuk kelompok faktor ketiga karena nilai korelasinya besar 

dibandingkan faktor-faktor lain. 

            Variabel jarak yang ditempuh (X7), pada variabel tersebut memiliki nilai dominan 

pada faktor keempat, maka dapat disimpulkan variabel-variabel tersebut termasuk 

kelompok faktor keempat karena nilai korelasinya besar dibandingkan faktor-faktor lain. 

             Variabel menikmati hidup (X14), menikmati pemandangan (X15), pada variabel 

tersebut memiliki nilai dominan pada faktor kelima, maka dapat disimpulkan variabel-

variabel tersebut termasuk kelompok faktor kelima karena nilai korelasinya besar 

dibandingkan faktor-faktor lain. 

 

 



              Sedangkan pada variabel keterbatasan dana (X2), berwisata dan berekreasi 

(X10), pada variabel tersebut tidak termasuk ke dalam faktor terbentuk. Dikarenakan 

nilai korelasinya rendah dibawah 0,5 sehingga tidak termasuk ke dalam faktor terbentuk 

tersebut. 

4.6.8 Menamakan Faktor 

                  Berikut ini adalah hasil dari menamakan faktor yang sebelumnya telah didapat 

5 hasil tertinggi dan dijadikan 5 faktor : 

Tabel 4.11 

Menamakan Faktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : pengolahan yang dilakukan peneliti,2016. 

Variabel Loading 

Factor 

Component Nama 

Faktor 

Percentage 

of Variance 

Kondisi fisik dan stamina 0,532  

 

 

Faktor 1 

 

 

 

Faktor 

kondisi 

 

 

 

32,264 

Menambah persaudaraan 0,710 

Kondisi motor 0,715 

Kelengkapan berkendara 0,820 

Keterbatasan waktu 0,628 

Mengetahui edukasi kota 0,608 

Menambah pengalaman 0,735  

 

Faktor 2 

 

 

Faktor 

Pengalaman 

 

 

9,685 
Ijin kantor dan keluarga 0,593 

Situasi dan kondisi 0,506 

Mengenal obyek wisata 0,759 

Kondisi jalur 0,555  

Faktor 3 

 

Faktor 

Fasilitas 

 

8,024 Lokasi parkir memadai 0,587 

Akomodasi  0,534 

Jarak yang ditempuh 0,841 Faktor 4 Faktor Jarak 6,923 

Menikmati hidup  0,875  

Faktor 5 

Faktor 

Kenikmatan 

 

6,072 Menikmati pemandangan 0,659 



1. Faktor pertama, adalah faktor kondisi, faktor kondisi terdiri dari variabel kondisi 

fisik dan stamina, menambah persaudaraan, kondisi motor, kelengkapan 

berkendara, keterbatasan waktu, mengetahui edukasi kota, faktor tersebut 

memiliki nilai percentage of variance 32,264%. 

2. Faktor kedua, adalah faktor pengalaman yang terdiri atas menambah pengalaman, 

ijin kantor atau keluarga, situasi dan kondisi, mengenal obyek wisata, faktor 

tersebut memiliki nilai percentage of variance sebesar 9,685%. 

3. Faktor ketiga, adalah faktor fasilitas yang terdiri dari variabel kondisi jalur, parkir 

yang memadai, akomodasi, faktor tersebut memiliki percentage of variance 

8,024%. 

4. Faktor keempat, adalah faktor jarak yang meliputi jarak yang ditempuh, 

penentuan faktor tersebut harus sesuai nama pada variabel pembentuk yang 

berkaitan dengan jarak dan faktor ini mendapatkan nilai percentage of variance 

sebesar 6,923%. 

5. Faktor kelima, adalah faktor kenikmatan yang disesuaikan dengan variabelnya 

yaitu menikmati hidup, dan menikmati pemandangan. Pada faktor ini 

mendapatkan nilai percentage of variance 6,072%. 

 

  


