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ABSTRAK 

 

Audri Wafi Rabbani, 2019; Mengukur Niat Berkunjung Ke Gunung Padang. 

Bagaimana Pengaruh Motivasi dan Sensation Seeking?. Skripsi, Jakarta: 

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Tim Pembimbing: Usep Suhud, M.Si.Ph.D & Shandy Aditya, BIB, MPBS 

 

       Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh motivasi 

terhadap niat untuk berkunjung pada obyek wisata Gunung Padang, Cianjur, Jawa 

Barat. 2) Untuk menguji pengaruh sensation seeking secara langsung terhadap niat 

untuk berkunjung pada obyek wisata Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. 3) 

Untuk menguji pengaruh sensation seeking terhadap motivasi untuk berkunjung 

pada obyek wisata Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat.  Objek penelitian ini 

adalah Gunung Padang dengan jumlah responden sebanyak 200 responden. Teknis 

analisis data menggunakan perngkat lunak atau software SEM (Structural Equation 

Model ) dari paket statistic AMOS versi 22 untuk mengolah dan menganalisis 

datahasil dari penelitian.  

 

       Hasil penelitian ini adalah H1 memiliki nilai critical ratio 3,889 yang berarti 

hipotesis diterima dengan memiliki nilai standardized total 0,480 yang berarti yang 

berarti memiliki pengaruh cukup kuat. Itu menunjukan bahwa motivasi memiliki 

efek yang cukup kuat terhadap niat untuk berkunjung ke Gunung Padang 

Selanjutnya, H2 memiliki nilai critical ratio 4,361 yang bererti hipotesis diterima 

dengan memiliki nilai standardized total 0,614 yang berarti memiliki pengaruh 

yang kuat. Itu menunjukan bahwa  sensation seeking memiliki efek yang cukup 

kuat terhadap niat untuk berkunjung ke Gunung Padang. Selanjutnya, H3 memiliki 

nilai critical ratio 4,734 yang berarti hipotesis diterima dengan nilai standardized 

total 0.704 yang berrati memiliki pengaruh yang kuat. Itu menunjukan bahwa  

sensation seeking memiliki efek yang kuat terhadap motivasi untuk berkunjung ke 

Gunung Padang. 

 

Kata kunci: Motivasi, Sensation Seeking, Niat, dan Gunung Padang
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ABSTRACT 

 

Audri Wafi Rabbani, 2019; Measuring Intention to Visit Gunung Padang. How 

are the Effects of Motivation and Sensation Seeking? Thesis, Jakarta: 

Management Department, Faculty of Economics, Jakarta State University. 

Advisory Team: Usep Suhud, M.Sc. Ph.D & Shandy Aditya, BIB, MPBS 

        

The objectives of this study are: 1) To test the effect of motivation on the 

intention to visit Gunung Padang tourism object, Cianjur, West Java. 2) To test the 

effect of sensation seeking directly on the intention to visit Gunung Padang tourism 

object, Cianjur, West Java. 3) To test the effect of sensation seeking on motivation 

to visit Mount Padang tourism objects, Cianjur, West Java. The object of this 

research is Gunung Padang with the number of respondents as many as 200 

respondents. Technical data analysis uses software or software SEM (Structural 

Equation Model) from the AMOS version 22 statistical package to process and 

analyze the results of the research. 

 

The results of this study are H1 has a critical ratio value of 3.889 which 

means that the hypothesis is accepted by having a standardized value of a total of 

0.480 which means that it has a strong enough influence. It shows that motivation 

has a strong enough effect on the intention to visit Gunung Padang. Furthermore, 

H2 has a critical ratio of 4.361 which means the hypothesis is accepted by having 

a standardized value of a total of 0.614 which means it has a strong influence. That 

shows that sensation seeking has a strong enough effect on the intention to visit 

Gunung Padang. Furthermore, H3 has a critical ratio value of 4.734 which means 

that the hypothesis is accepted with a standardized value of a total of 0.704 which 

has a strong influence. It shows that sensation seeking has a strong effect on 

motivation to visit Gunung Padang. 

 

Keywords: Motivation, Sensation Seeking, Intention, and Gunung Padang 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 
 
 

“You can’t waiting for inspiration, you have to catch it up” – Jack 

London 

 

 

 
“Man Jadda WaJada – Karena dengan usaha dan kerja keras lah semua 

bisa dilakukan” - Peneliti 

 

 

 

 

“Segala masalah yang ada didepan kita bukan untuk dihindari, tapi 

dihadapi. Karena tidak masalah itu tidak akan selesai dengan 

sendirinya” - Peneliti 
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