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ABSTRAK 

 

Sherly Aprilia                 :  Analisis Faktor yang Mempengaruhi 

Kunjungan Wisatwan di Taman Satwa Kandi 

Sawahlunto 

 

Taman Satwa Kandi merupakan salah satu dari banyaknya objek wisata 

yang ada di Sawahlunto. Taman Satwa Kandi adalah salah satu kawasan wisata 

alam yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup, baik flora, 

fauna, maupun ekosistemnya termasuk keindahan panorama alamnya. Banyak 

faktor yang mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung ke Taman Satwa Kandi. 

Variabel-variabel yang mungkin berpengaruh adalah (1) keramahan, (2) 

kecepatan, (3) informasi yang akurat, (4) penjualan tiket, (5) ketersediaan 

fasilitas, (6) kebersihan fasilitas, (7) ketersediaan makanan dan minuman, (8) 

wahana menarik, (9) kondisi jalan, (10) keanekaragaman satwa, (11) atraksi yang 

ditampilkan, (12) pemandangan alam, (13) keamanan, (14) gangguan satwa liar, 

(15) informasi tempat bahaya. Salah satu analisis statistika yang dapat 

mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan di 

Taman Satwa Kandi adalah analisis faktor. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung ke 

Taman Satwa Kandi Sawahlunto.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan. Kemudian dilakukan 

penyebaran kuesioner yang terdiri dari lima belas indikator. Data yang diperoleh 

diolah menggunakan analisis faktor.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor yang berpengaruh yaitu faktor 

satu dinamakan F1, di dalamnya termuat indikator ketersediaan makanan dan 

minuman, keanekaragaman satwa yang ada, dan atraksi-atraksi menarik yang 

ditampilkan di Taman Satwa Kandi. Faktor dua dinamakan F2, di dalamnya 

termuat indikator kenyamanan fasilitas pengunjung, ketersediaan wahana yang 

menarik, dan akses jalan di Taman Satwa Kandi bagus. Faktor tiga dinamakan F3, 

di dalamnya termuat indikator informasi yang diberikan akurat, proses penjualan 

tiket, dan pemandangan alam yang asri. Faktor empat dinamakan F4, di dalamnya 

termuat indikator keramahan petugas objek wisata dan kecepatan peetugas wisata 

dalam memberikan bantuan. Faktor lima dinamakan F5, di dalamnya termuat 

indikator ketersediaan fasilitas penunjang dan keamanan wisatawan selama 

melakukan wisata. Faktor enam dinamakan F6, di dalamnya termuat indikator 

tidak adanya gangguan dari satwa liar selama berwisata dan faktor tujuh 

dinamakan F7, di dalamnya termuat indikator terdapatnya papan papan informasi 

yang menjelaskan rawan bahaya. 

 

 

 

 


