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Objek Wisata Taman Krida Wisata merupakan salah satu usaha yang 
bergerak di bidang pariwisata. Pariwisata juga seperti halnya perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa atau biasa dikenal dengan perusahaan jasa. Setiap 
perusahaan pasti mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan agar tetap 
terjaga kelangsungan hidupnya. Konsumen berperan penting dalam tujuan 
perusahaan tersebut. Begitu banyaknya penyedia jasa pariwisata di Indonesia saat 
ini, maka persaingan dalam memperebutkan konsumen, yang dalam hal ini adalah 
wisatawan, menjadi konsekuensi yang harus dihadapi. Permasalahannya adalah 
adakah pengaruh produk terhadap kepuasan, adakah pengaruh harga terhadap 
kepuasan, adakah pengaruh produk dan harga secara simultan terhadap kepuasan 
pada Objek Wisata Taman Krida Wisata Kabupaten Kudus. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis pengaruh produk terhadap kepuasan 
pada Objek Wisata Taman Krida Wisata Kabupaten Kudus (2) Untuk 
menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan pada Objek Wisata Taman Krida 
Wisata Kabupaten Kudus (3) Untuk menganalisis pengaruh produk dan harga 
secara simultan terhadap kepuasan pada Objek Wisata Taman Krida Wisata 
Kabupaten Kudus 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wisatawan Objek Wisata Taman 
Krida Wisata. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik random sampling 
dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden (ditentukan dengan rumus 
Slovin). Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan 
dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan deskriptif 
persentase, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda 
dengan pengujian hipotesis uji parsial (t) dan uji simultan (F), dan koefisien 
determinasi 

Hasil analisis regresi data menunjukkan persamaan sebagai berikut Y = 
10,925 + 0.399X1 + 0.425X2. Hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 38,392 dengan 
nilai signifikansi 0,000, dan uji t diperoleh thitung sebesar 3,865 dengan taraf 
signifikansi 0,000 untuk poduk dan 4,459 dengan taraf signifikan 0,000 untuk 
harga. Koefisien determinasi sebesar 0.430 hal ini berarti 43% kepuasan 
pengunjung dipengaruhi oleh produk dan harga, sedangkan sisanya dijelaskan 
oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini. 

Simpulan penelitian ini adalah produk berpengaruh sebesar 13,32% dan 
harga berpengaruh sebasar 16,97% terhadap kepuasan pengunjung objek wisata 
Taman Krida Wisata Kabupaten Kudus. Secara simultan pengaruh terhadap 
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kepuasan pengunjung objek wisata Taman Krida Wisata Kabupaten Kudus sebesar 43%. Saran 
yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan menambah beberapa variasi koleksi binatang 
ataupun dengan lebih sering mengadakan event-event yang lebih menarik, serta bisa juga dengan 
menambah taman bermain yang baru serta dengan mengiklankan Taman Krida Wisata pada 
media-media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik seperti radio, televisi, dan 
internet. 
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