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Salah satu jenis kegiatan ekonomi dan jenis tata guna lahan yang mempunyai daya 
tarik pengunjung yang besar bagi masyarakat adalah Pasar Higenis , melalui 
pembangunan fasilitas perekonomian yang memadai dan terjangkau untuk menunjang 
perkembangan Kota Ternate. Untuk mengkordinir kebutuhan masyarakat, pemerintah Kota 
Ternate membangun fasilitas pusat perekonomian di Kota Ternate yaitu Pasar Higenis ini 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Ternate. Tarikan perjalanan dan Bangkitan 
Perjalanan merupakan penyebab pergerakan yang berasal dari satu zona atau beberapa 
zona dan berakhir pada suatu zona. Dengan demikian diharapkan dapat mengetahui 
model Tarikan Pengunjung Pasar Tradisional.Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui 
Karateristik responden Pengunjung ke Pasar Tradisional. (Model Tarikan Pengunjung 
Pasar Tradisional). 

Data primer meliputi kegiatan survai koesioner dan interview yang dilaksanakan 
terhadap pengunjung pasar gamalama. Pengambilan data ini melibatkan 200 responden 
yang dilaksanakan selama 7 hari di mulai dari tanggal 15 sampai dengan 22 bula njanuari 
2021. Pengambilan data dilakaukan secara acak kepada seluruh masyarakat yang 
berkunjung di pasar gamalama dan parameter yang di gunakan untuk menentukan tarikan 
perjalanan ke pasar Tradisional adalah Pengujian Korelasi,Regresi berganda.Selain itu 
juga mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi Tarikan yang terjadi di Pasar 
Higenis. Dalama analisis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil 
survey dan kuesioner serta data sekunder diperoleh dari instansi tertentu (terkait). Analisis 
regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. 

Dari hasil penelitian diperoleh persamaan model Tarikan Pengumjumg Pasar 
Tradisional adalah Y = 50,102. α +0,434 .X1 -0,006. X2 +0,434. X3 + 0,591. X4 +0,738. X5 
dimana Y sebagai frekuensi kedatangan, 𝑋  sebagai Tarika Sepeda Motor dan 𝑋  
sebagai Luas Bangunan sedangkan untuk 𝑋 . Luasa Lahan ,Dengan variabel yang 
berpengaruh secara signifikansi terhadap Y adalah  𝑋  dengan nilai P-value 0,0937 > ɑ 
(0,05) dan 𝑋  dengan nilai P-value 0  > ɑ (0,05). 

 
 


