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ABSTRACT 

 

Purpose - This study aims to find the influance destination image (cognitive and 

affective image) on customer loyalty through customer satisfaction: study case 

domestic tourist who were on vacation in Bali. 

Design/methodology/approach - The research applied quantitative method and used 

an path analysis to find independent variable have influance on dependent variable 

that not only directly, but also indirectly based on data collected from 96 domestic 

tourists who fulfilled the questionnaires. 

Findings – The findings of the study reveal that cognitive image have influance on 

tourist satisfaction, affective image have influance on tourist satisfaction, cognitive 

image have influance on tourist loyalty, affective image have influance on tourist 

loyalty, cognitive image have influance on tourist loyalty through tourist 

satisfaction, and affective image have influance on tourist loyalty through tourist 

satisfaction. 

Keywords: destination image, cognitive image, affective image, tourist satisfaction, 

tourist loyalty, tourism, tourist 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Apabila melihat kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini, sektor 

pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk 

memperoleh devisa dari penghasilan non migas, selain itu sektor pariwisata juga 

merupakan sektor yang cukup memiliki efek penting sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah. Dalam pengupayaan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, 

maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi 

pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan 

ekonomi secara nasional. Selain itu, peran pariwisata dalam pembangunan nasional 

juga banyak memberikan sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya, diantaranya 

menciptakan dan memperluas lapangan kerja atau lapangan usaha, meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong perkembangan daerah setempat, 

mendorong pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya bangsa, dan 

lain sebagainya. 

Dalam pembangunan kepariwisataan juga harus tetap memperhatikan faktor 

jumlah penduduk, jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam 

pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena 

memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga 

berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara (wisnus). Sementara itu, 

peluang tumbuh dan berkembangnya pasar wisata dalam negeri pada dasarnya 
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berkaitan langsung dengan situasi dan kondisi objektif pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi nasional. Setiap tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, seperti 

pertumbuhan golongan ekonomi menengah, akan mendorong peningkatan jumlah 

orang yang berwisata, maupun meningkatkan jumlah perjalanan wisata di dalam 

negeri. 

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana 

untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam 

keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan 

pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada 

masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai 

aspek seperti, sumber daya manusia, destinasi, pemasaran, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, kerja sama 

antarnegara, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan 

budaya. 

Namun di samping kondisi tersebut, untuk pengembangan dan pertumbuhan 

pariwisata dalam negeri dapat dilakukan dengan upaya-upaya promosi yang akan 

mendorong pergerakan wisnus, seperti menggalakan kampanye mengenali dan 

mencintai negeri sendiri, yang dimaksudkan agar wisnus mendahulukan berwisata di 

dalam negeri sendiri sebelum berwisata ke mancanegara (Renstra Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dirjen Pemasaran). Disebutkan pula bahwa 

pemetaan potensi pasar yang dilakukan secara terus-menerus pun merupakan dasar 
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yang penting untuk secara positif mengantisipasi, menanggapi dan menciptakan 

berbagai peluang pemasaran pariwisata dalam negeri. 

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki beberapa potensi yang menjadi andalan 

dalam pengembangan sektor pariwisata dan dapat menarik wisnus untuk berwisata 

di dalam negeri sendiri. Beberapa potensi tersebut ialah yang pertama karakteristik 

masyarakat Indonesia yang sangat terkenal dengan keramahannya dengan siapapun, 

baik dengan sesama warga negara Indonesia maupun dengan warga negara asing. 

Berdasarkan hal tersebut, keramahan yang dimiliki masyarakat Indonesia akan 

menimbulkan persepsi yang positif dipikiran para wisatawan. 

Kedua adalah kebudayaan, di Indonesia kebudayaan yang dimiliki setiap daerah 

berbeda dengan daerah lainnya dan memiliki keunikan masing-masing. Ada 

berbagai macam kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri, contohnya antara 

lain ritual tradisional, tarian, lagu daerah, pakaian dan rumah adat, serta bahasa yang 

digunakan. Kebudayaan tersebut yang dimiliki Indonesia jika dieksplorasi dan 

dikembangkan dapat menjadi suatu daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun 

asing. 

Potensi yang ketiga adalah potensi alam, sebagai negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati yang berlimpah, Indonesia memiliki banyak potensi alam 

yang memiliki masa depan cerah di segala bidang. Potensi inilah yang nantinya 

dimanfaatkan sebagai kunci alternatif strategi perlindungan dan pelestarian 

keanekaragaman hayati Indonesia, salah satunya yaitu untuk dikembangkan sebagai 

objek penunjang dunia pariwisata nasional. Saat ini pola kepariwisataan baik 

domestik maupun mancanegara mulai banyak melirik pada objek wisata alam. 
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Objek ini menawarkan keindahan alam yang jauh dari kebisingan kota dan berkesan 

natural tanpa mengesampingkan nilai-nilai pelestarian ekologis, kedua pola wisata 

ini dinilai menjamin tetap terpeliharanya daya tarik wisata alam. 

Merujuk pada potensi tersebut yang di miliki Indonesia, sebenarnya sangat 

banyak daerah tujuan wisata di Indonesia yang sangat menjanjikan bagi para wisnus. 

Akan tetapi, diantara sekian banyak daerah tujuan wisata di Indonesia, pembahasan 

kali ini akan berfokus pada daerah Bali sebagai daerah tujuan wisata bagi wisnus, 

karena pariwisata di daerah Bali saat ini sedang berkembang, memiliki keindahan 

alam yang sangat mengagumkan dan keunikan budaya sebagai nilai plus dan daya 

tarik tersendiri bagi para wisnus. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini yang 

menunjukkan jumlah wisnus menurut daerah asal yang berkunjung ke Bali. 

Tabel 1.1 

Persentase Wisnus yang Berkunjung ke Bali 

Berdasarkan Daerah Asal tahun 2012 

No. Kota/Daerah Asal Jml. (%) 

1 Jawa Timur 30, 7 

2 Jawa Tengah 20,2 

3 Jakarta 19,9 

4 NTB/NTT 8,0 

5 Jawa Barat 6,6 

6 Sumatera 6,3 

7 Sulawesi 3,8 

8 Kalimantan 2,2 

9 Yogyakarta 1,8 

10 Lainnya 0,5 

Jumlah 100,0 

Sumber:http://www.tourism.baliprov.go.id 
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Berdasarkan tabel di atas, bisa di lihat daerah Jawa Timur menjadi penyumbang 

wisnus terbesar yang mengunjungi Bali sebanyak 30,7%, disusul oleh daerah Jawa 

tengah dengan perolehan persentase sebesar 20,2%, dan dikuti oleh daerah DKI 

Jakarta diposisi ketiga dengan perolehan persentase yang tidak terlalu jauh oleh 

daerah Jawa Tengah yaitu sebesar 19,9% dan masing-masih diikuti oleh daerah 

NTB/NTT sebesar 8,0, Jawa Barat sebesar 6,6%, Sumatera sebesar 6,3%, Sulawesi 

sebesar 3,8%, Kalimantan sebesar 2,2%, Yogyakarta sebesar 1,8% dan sejumlah 

daerah lainnya sebesar 0,5%. Meskipun tidak semua daerah di Indonesia menjadi 

penyumbang wisnus untuk mengunjungi Bali sebagai daerah tujuan wisata, tetapi 

bisa dikatakan bahwa cukup banyak winus yang mengunjungi Bali untuk 

berwisata/berlibur. Hal ini juga bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Persentase Wisnus yang Berkunjung ke Bali 

Berdasarkan Tujuan Kunjungan tahun 2012 

No. Tujuan Kunjungan Jml. (%) 

1 Berlibur/Rekreasi 59,6 

2 Tugas Kantor/Perusahaan 15,3 

3 Mengunjungi Teman/Keluarga 13,1 

4 Konferensi, Seminar, Rapat 5,2 

5 Bisnis 2,0 

6 Lainnya 4,8 

Jumlah 100,0 

Sumber:http://www.tourism.baliprov.go.id 

Bisa di lihat dari tabel di atas, lebih dari sebagian persentase yaitu sebesar 59,6% 

wisnus yang mengunjungi Bali menyatakan tujuan kunjungannya ke Bali adalah 

untuk berlibur atau rekreasi, disusul untuk tujuan tugas kantor/perusahaan mencapai 
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15,3%, mengunjungi teman/keluarga mencapai 13,1%, tujuan konferensi, seminar, 

rapat mencapai 5,2%, tujuan bisnis mencapai 2,0%, dan untuk sejumlah tujuan 

lainnya mencapai 4,8%. 

Seperti yang kita ketahui dalam beberapa tahun belakangan ini pariwisata di Bali 

sedang berkembang dengan pesat meninggalkan daerah tujuan pariwisata lainnya. 

Bali sangat mengandalkan sektor pariwisata untuk membangun perumbuhan 

perekonomian masyarakat Bali secara umum, maka tidak heran pada masa sekarang 

ini sangat banyak masyarakat Bali yang terjun langsung dalam kegiatan 

kepariwisataan daerah Bali. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya tempat-

tempat hiburan, tempat berbelanja, cafe, restaurant, hotel/losmen, penyedia 

informasi pariwisata bagi wisatawan, penyewaan kendaraan dan lain sebagainya 

yang dibuka oleh masyarakat Bali dan dapat menyaring masyarakat Bali sebagai 

pekerja dikegiatan kepariwisataan Bali sehingga perekonomian masyarakat Bali juga 

akan terangkat. 

Sementara itu, Bali juga sangat banyak memiliki kekhasan pada objek wisatanya, 

baik wisata alam maupun wisata budaya yang menjadi andalan sebagai daerah 

tujuan pariwisata, objek wisata tersebut antara lain adalah menurut Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “Informasi Pariwisata 

Nusantara” (2013): yang pertama Bali memiliki keunggulan wisata alam yang terdiri 

dari beberapa objek wisata yaitu, Pantai Kuta, Pantai Dreamland, Pantai Sanur, 

Tanjung Benoa, Gunung Batur, Danau Batur dan Kawasan Bedugul: Bedugul 

memiliki pemandangan alam yang indah dan sejuk dengan objek wisata utamanya 

adalah danau Bratan yang berada di puncak bukit. Bedugul merupakan objek wisata 

pegunungan dengan ketinggian antara 1.200-1.450 meter dari atas permukaan laut. 
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Kawasan wisata bedugul adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi 

wisatawan di Bali. Yang kedua Bali memiliki keunggulan wisata sejarah dan budaya 

yang antara lainnya adalah Pura Uluwatu, Pura Besakih, Tanah Lot, Ritual Ngaben, 

Tari Kecak, Tari Barong, Desa Trunyan, dan Ubud. 

Untuk mendukung penjelasan mengenai objek-objek wisata Bali diatas, terdapat 

data persentase yang dilakukan oleh pemprov Bali mengenai daya tarik utama bagi 

wisatawan untuk berkunjung ke Bali, data tersebut bisa dilihat dibawah ini: 

Tabel 1.3 

Persentase Wisnus yang Berkunjung ke Bali  

Berdasarkan Daya Tarik Utama untuk Berkunjung ke Bali 

No. Daya Tarik Utama Jml. (%) 

1 Keindahan alam 41,7 

2 Keunikan budaya 41,5 

3 Fasilitas Pariwisata yang Berkualitas 7,2 

4 Atraksi Wisata yang Beragam 4,5 

5 Harga/biaya berlibur yang relatif murah 2,4 

6 Keramahtamahan Penduduk 2,3 

7 Lainnya 0,4 

Jumlah 100,0 

Sumber:http://www.tourism.baliprov.go.id 

Berdasarkan data di atas, daya tarik utama bagi wisnus untuk berkunjung ke Bali 

dengan persentase tertinggi ditunjukkan oleh kelompok wisnus yang menyatakan 

ketertarikannya pada keindahan alam dengan persentase sebesar 41,7%, menyusul 

kemudian kelompok wisnus yang menyatakan ketertarikannya pada keunikan 

budaya dengan persentase sebesar 41,5%, fasilitas pariwisata yang berkualitas 
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sebesar 7,2%, atraksi wisata yang beragam sebesar 4,5%, harga/biaya berlibur yang 

relatif murah sebesar 2,4%, keramah-tamahan penduduk sebesar 2,3%, dan sejumlah 

daya tarik lainnya sebesar 0,4%. Berdasarkan dengan dukungan data persentase 

diatas tidak heran dengan mengandalkan keindahan alam dan keunikan budaya Bali, 

objek-objek wisata alam dan budaya yang tersedia di Bali menjadi faktor utama 

daya tarik bagi wisatawan. 

Setelah melihat penjelasan di atas mengenai berbagai macam potensi pariwisata 

yang dimiliki oleh Bali yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan unuk 

berkunjung ke Bali, sangat diperlukannya pencitraan kearah yang lebih baik lagi 

terhadap daerah tujuan wisata. Dilakukannya pencitraan Bali sebagai daerah tujuan 

pariwisata atas berbagai macam potensi yang dimiliki Bali, maka diduga akan 

mendorong terjadinya kepuasan dan selanjutnya akan memicu timbulnya loyalitas 

wisatawan terhadap pariwisata di Bali. 

Tujuan dari pembentukan image itu sendiri pada suatu daerah adalah untuk antara 

lain: mengembangkan image yang jelas dan spesifik yang mampu membedakan 

daerah tersebut dengan daerah lain, membangun hubungan dengan wisatawan, dan 

untuk mengembangkan keunggulan bersaing jangka panjang  (Huh (2006) dalam 

Roostika (2012)). Selain untuk membangun image positif, pencitraan suatu daerah 

pariwisata juga bertujuan untuk memperbaiki image negatif dimata wisatawan yang 

sebelumnya mungkin pernah dialami suatu daerah misalnya aksi terorisme, ataupun 

bencana alam (Roostika, 2012). 

Kotler (2006) dalam Roostika (2012) menyebutkan bahwa para 

pembeli/pengguna mungkin mempunyai tanggapan yang berbeda–beda terhadap 
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setiap image perusahaan/tempat. Dalam hal ini, image yang dimiliki oleh setiap 

daerah pariwisata pasti memiliki image yang berbeda-beda dimata wisatawan 

(Roostika, 2012). Lebih jauh Keller (1998) dalam Roostika (2012) juga menegaskan 

bahwa brand image yang dibangun dari asosiasi brand ini biasanya berhubungan 

dengan informasi yang ada dalam ingatan dengan sesuatu yang berhubungan dengan 

jasa/produk/tempat terkait. 

 Beberapa penulis menunjukkan bahwa terdapat dua elemen utama dari image, 

yaitu: cognitive dan affective image (Çoban, 2012). Menurut Çoban (2012) cognitive 

image dideskripsikan sebagai suatu keyakinan dan informasi yang seseorang ketahui 

mengenai suatu tempat, cognitive image umumnya muncul sebagai hasil dari 

evaluasi terhadap seseorang yang pernah tinggal atau menempati tempat tersebut 

dan keadaan yang pernah terjadi. Sedangkan affective image dapat dideskripsikan 

dengan apa yang seseorang rasakan mengenai suatu tempat, selain itu affective 

image yang dimiliki seseorang mengenai suatu tempat sebagai pengetahuan, 

keyakinan, dan pemikiran dapat terhubungan dengan cognitive image (Çoban, 

2012). 

Pencitraan daerah pariwisata menentukan peran fundamental dalam keberhasilan 

suatu daerah tujuan wisata, hal ini karena pencitraan daerah pariwisata memberikan 

efek multidimensi baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan (Roostika, 2012). 

Contohnya, dengan dilakukannya pencitraan maka masyarakat daerah setempat 

dituntut untuk mengembangkan daerahnya sebagai tujuan wisata sehingga dapat 

tercipta image yang positif, sedangkan bagi wisatawan dengan pemaksimalan 

pencitraan yang dibangun oleh masyarakat/pemprov daerah terkait pada daerah 
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tujuan wisata akan timbul rasa kepuasan setelah mengunjungi daerah wisata tersebut 

dan bahkan bisa mendorong terciptanya loyalitas wisatawan. 

Persepsi terhadap destination image mempengaruhi kepuasan dan niat untuk 

mengunjungi lokasi terkait di waktu yang akan datang, yang tentu saja tergantung 

pada kemampuan daerah tujuan wisata tersebut untuk memberikan pengalaman 

positif yang tak terlupakan yang diperoleh selama berwisata (Beerli & Martin (2004) 

dalam Roostika (2012)). Court dan Lupton (1997) dalam Roostika (2012) juga 

menemukan hasil dalam studinya di bidang pariwisata bahwa image yang positif 

dapat mempengaruhi niat untuk berkunjung lagi diwaktu yang akan datang yang 

dapat disamakan dengan loyalitas terhadap tujuan wisata. Bigne et al. (2001) dalam 

Roostika (2012) dalam studi yang lain juga memberikan perhatian pada persepsi 

wisatawan akan hubungan antara image dari suatu daerah tujuan terhadap 

perilakunya. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan melihat pentingnya faktor 

pencitraan terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: “PENGARUH DESTINATION IMAGE 

(COGNITIVE DAN AFFECTIVE IMAGE) TERHADAP CUSTOMER LOYALTY 

MELALUI CUSTOMER SATISFACTION: STUDI KASUS WISATAWAN 

NUSANTARA YANG SEDANG BERLIBUR DI BALI” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas mengenai pentingnya 

sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan suatu daerah, dalam hal ini Bali 

sebagai daerah tujuan wisata di Indonesia yang sangat berkembang dan memiliki 
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keindahan alam dan keunikan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan sangat mengandalkan sektor pariwisata untuk mendongkrak 

perekonomian masyarakat daerah Bali. 

Tidak pernah terlepasnya hubungan antara Bali dengan kepariwisataan, maka 

tidak heran dilakukannya optimalisasi potensi sumber daya sebagai objek wisata 

yang menunjang kegiatan pariwisata dalam konteks ini dilakukannya pencitraan 

daerah tujuan wisata (cognitive dan affective image) Bali demi tercapainya kepuasan 

wisatawan yang berujung pada loyalitas wisatawan. 

Hal ini juga didukung dari pendapat beberapa ahli yang sudah dijelaskan pada 

latar belakang diatas yang menyebutkan bahwa ada indikasi pencitraan daerah 

tujuan wisata akan mendorong timbulnya kepuasan wisatawan dan akan 

menimbulkan loyalitas wisatawan untuk efek jangka panjangnya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Agar penulisan yang dilakukan lebih dapat terarah dan fokus maka peneliti 

membatasi ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Penelitian ini sebagai suatu studi kasus mengenai pengaruh destination 

image (cognitive dan affective image) terhadap customer loyalty melalui 

customer satisfaction. Peneliti selanjutnya akan berfokus pada wisatawan 

nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

2. Penelitian ini mencakup wilayah daerah Bali. 
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3. Subyek penelitian adalah wisatawan nusantara. Karakteristik dari wisatawan 

yang akan dijadikan responden adalah wisatawan nusantara yang sedang 

berlibur di Bali. 

1.4 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah cognitive image berpengaruh terhadap tourist satisfaction pada 

wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali? 

2. Apakah affective image berpengaruh terhadap tourist satisfaction pada 

wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali? 

3. Apakah cognitive image berpengaruh terhadap tourist loyalty pada 

wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali? 

4. Apakah affective image berpengaruh terhadap tourist loyalty pada wisatawan 

nusantara yang sedang berlibur di Bali? 

5. Apakah cognitive image berpengaruh terhadap tourist loyalty melalui tourist 

satisfaction pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali? 

6. Apakah affective image berpengaruh terhadap tourist loyalty melalui tourist 

satisfaction pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh cognitive image terhadap 

tourist satisfaction pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh affective image terhadap 

tourist satisfaction pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh cognitive image terhadap 

tourist loyalty pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh affective image terhadap 

tourist loyalty pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh cognitive image terhadap 

tourist loyalty melalui tourist satisfaction pada wisatawan nusantara yang 

sedang berlibur di Bali. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh affective image terhadap 

tourist loyalty melalui tourist satisfaction pada wisatawan nusantara yang 

sedang berlibur di Bali. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini  diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Pihak Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang 

telah diperoleh selama diperkuliahan dan menambah wawasan pengetahuan 

mengenai timbulnya tourist satisfaction dan tourist loyalty melalui destination 

image dalam strategi pamasaran pariwisata. 

2. Pihak Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan untuk 

mengetahui efek pencitraan daerah Bali sebagai daerah pariwisata dan dapat 

memperluas kajian ilmu pencitraan daerah pariwisata, khususnya dalam strategi 

pemasaran pariwisata. 

3. Pihak Lain (Umum) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak lain 

dalam memperluas wawasan mengenai strategi pemasaran khususnya 

pemasaran pariwisata dalam kasus pengaruh destination image yang memiliki 

efek terhadap tourist satisfaction dan tourist loyalty. 

4. Pihak Manajemen 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam hal ini 

bagi Dinas Kepariwisataan Bali dalam pengembangan citra daerah Bali sebagai 

tujuan pariwisata yang menjanjikan bagi wisatawan nusantara sehingga pihak 

Dinas Kepariwisataan Bali dapat menerapkan strategi-strategi yang terbaik 

untuk mengembangkan citra Bali ke arah yang lebih baik lagi. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dlam 5 (lima) bab yang akan dijelaskan secara 

sistematis, setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan 

pedoman untuk bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut adalah: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini akan mejelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, masalah penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfa at penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, penelitian 

terdahulu, rerangka penelitian dan hipotesis atas variabel yang diteliti yaitu 

destination image (cognitive dan affective image), customer satisfaction dan 

customer loyalty. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pemilihan objek penelitian, data 

yang dihimpun, teknik pengumpulan data, operasionalisasi vaiabel, teknik 

pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV Hasil Penelitian 

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisa 

data dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

Merupakan bab terakhir dimana penulis mencoba untuk mengemukakan 

kesimpulan yang diambil dari hasil analisa dan pembahasan yang telah 

dilakukan, serta memberikan sumbangan pemikiran berupa saran kepada 

Dinas Kepariwisataan Bali dalam menjalakan strategi pemasaran pariwisata 

untuk pengembangan citra daerah Bali sebagai tujuan pariwisata dan kepada 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

 Kotler dan Armstrong (2012) mendefinisikan pemasaran (marketing) adalah 

suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dalam rangka 

untuk mendapatkan suatu nilai dari pelanggan sebagai balasannya. Di dalam 

pemasaran, jika para pemasar memahami apa yang pelanggan inginkan, 

menciptakan suatu produk yang memberikan keunggulan nilai bagi pelanggan, 

menetapkan harga, mendistribusikan, dan melakukan kegiatan promosi secara 

efektif, maka produk yang ditawarkan ke konsumen akan terjual dengan lebih 

mudah. Sedangkan pendefinisian pemasaran secara luas yaitu pemasaran adalah 

sosial dan proses manajerial, yang dimana individual dan organisasi memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai 

dengan yang lainnya. Sedangkan dalam konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran 

melibatkan dalam membangun profit dan pertukaran nilai yang dimuat dalam 

hubungan dengan pelanggan. 

Dalam menciptakan nilai pada pelanggan dan membangun hubungan dengan 

pelanggan dibutuhkan suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan yang disebut 

proses pemasaran, menurut P. Kotler dan G. Armstrong (2012) terdapat langkah-
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langkah untuk memahami pasar dan kebutuhan pelanggan yanng dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Sederhana Proses Pemasaran 

Sumber: P. Kotler dan G. Armstrong (2012) 

Gambar 2.1 menunjukkan model sederhana dari lima langkah proses 

pemasaran, empat langkah pertama yaitu perusahaan bekerja untuk memahami 

pelanggan, kedua menciptakan nilai bagi pelanggan, ketiga membangun hubungan 

yang kuat dengan pelanggan, dan yang terakhir perusahaan menuai hasil dari 

menciptakan keunggulan nilai bagi pelanggan, dengan menciptakan nilai bagi 

pelanggan, sebagai imbalannya mereka menangkap nilai dari pelanggannya dalam 

bentuk penjualan, laba dan ekuitas palanggan dalam jangka panjang. 
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Definisi pemasaran yang pertama, menurut sebuah lembaga pemasaran di 

Inggris (1989) dalam Kodhyat (2012), pemasaran adalah fungsi manajemen dan 

mengatur segala aktifitas yang melibatkan upaya-upaya untuk merubah daya beli 

pelanggan menjadi permintaan efektif akan suatu produk atau jasa layanan yang 

spesifik, dan mengantarkan produk dan jasa layanan tersebut ke pelanggan terakhir 

atau pengguna sedemikian rupa sehingga bisa mencapai sasaran keuntungan (laba) 

atau sasaran lain yang ditetapkan perusahaan. Kedua, tentang pengertian pemasaran 

yang dirumuskan dalam buku “Glosari Pariwisata Kotemporer” yang disusun oleh 

Nyoman S. Pendit (2005) dalam Khodyat (2012) yaitu pemasaran adalah pekerjaan 

mengkombinasikan, meramu, menyatukan serta mengawasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan. 

2.1.1.1 Definisi Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa 

(service) itu sendiri memiliki cukup banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi 

(personal service) sampai dengan jasa sebagai suatu produk. Pada dasarnya jasa 

merupakan semua aktivitas ekonomi yang dihasilkan bukan berbentuk produk fisik 

atau kontruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta 

memberikan nilai tambah (kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) 

konsumen (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). 

Lebih lanjut, Lupiyoadi dan Hamdani (2008) mengemukakan perusahaan 

yang memberikan konsumen produk jasa, baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud, seperti transportasi, hiburan, restoran dan pendidikan. Tampak bahwa di 

dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen 
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(jasa), meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa bukan suatu 

barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak terwujud (Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2008). 

Griffin (1996) dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2008) mengatakan ada 

beberapa karakteristik dari jasa itu sendiri, antara lain: 

• Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini 

adalah nilai tidak terwujud yang dialami konsumen dalam bentuk 

kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan. 

• Unstorability (tidak dapat disimpan). Jasa tidak mengenal persediaan 

atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini 

disebut juga sebagai inseparability (tidak dapat dipisahkan), mengingat 

pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 

• Customization (kustomisasi). Jasa sering kali didesain khusus untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

2.1.2 Definisi Kepariwisataan 

Hunziker dan Krapf dalam Kodhyat  (2012) dua pakar kepariwisataan dari 

Swiss mengatakan kepariwisataan adalah keseluruhan fenomena dan hubungan-

hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan atau kegiatan wisata dan persinggahan 

dari mereka yang bukan penduduk setempat, tidak untuk tinggal menetap dan tidak 

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah. Dari rumusan tersebut 

bahwa tampak Hunziker dan Krapf melihat kepariwisataan sebagai suatu fenomena 

atau gejala (kemasyarakatan) dan interaksi atau hubungan-hubungan (relationship) 
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yang ditimbulkan oleh salah satu bentuk aktivitas atau kegiatan manusia, yaitu 

kegiatan yang disebut “perjalanan” (wisata) dan “persinggahan” (travel and 

temporary stay) manusia ke/di tempat-tempat yang bukan merupakan tempat tinggal 

atau habitatnya (Khodyat, 2012). 

Dua pakar lainnya, yaitu Mathieson dan Wall (1982) dalam Khodyat (2012) 

menyebutkan kepariwisataan adalah mobilitas manusia yang bersifat sementara ke 

tempat-tempat di luar tempat bekerja dan tempat tinggal mereka, kegiatan-kegiatan 

mereka di tempat-tempat yang dikunjungi, dan fasilitas-fasilitas yang diciptakan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Rumusan itu menunjukkan bahwa Mathieson 

dan Wall melihat kepariwisataan sebagai bentuk aktivitas atau kegiatan manusia itu 

sendiri dan fasilitas-fasilitas yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka 

(wisatawan) (Khodyat, 2012). 

Selain itu Jafar Jafari (1977) dalam Khodyat (2012) melihat kepariwisataan 

dari sudut pandang lain lagi, yaitu kepariwisataan adalah suatu studi (kajian) tentang 

(perilaku) manusia di luar habitatnya, tentang industri yang memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya, dan dampak-dampak yang ditimbulkan olehnya (wisatawan) dan 

industri terhadap aspek-aspek sosial budaya, perekonomian, dan lingkungan fisik 

dari kelompok masyarakat yang merupakan tuan rumah. 

2.1.2.1 Definisi Pemasaran Kepariwisataan 

Pengembangan kepariwisataan tidak dapat terlepas dari konsep pemasaran, 

didalam pengembangan kepariwisataan dibutuhkan konsep pemasaran yang tepat. 

Oleh karena itu, terdapat beberapa pengertian menurut beberapa ahli mengenai 

pemasaran kepariwisataan, dibawah ini terdapat pengertian pemasaran 

kepariwisataan menurut beberapa ahli. 
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J. Krippendorf dalam Khodyat (2012) mengatakan pemasaran dibidang 

kepariwisataan dapat diartikan sebagai pelaksanaan kebiajakan usaha yang 

sistematik dan terkoordinir oleh bidang-bidang usaha kepariwisataan, baik milik 

swasta atau badan usaha milik negara, pada tingkat lokal, regional, nasional dan 

internasional untuk mencapai kepuasan yang optimal akan kebutuhan-kebutuhan 

dari kelompok-kelompok konsumen tertentu, dan demikian dapat memperoleh 

keuntungan (laba) yang memadai. 

Sedangkan menurut ahli pemasaran juga L. Moutinho dalam Khodyat (2012) 

pemasaran kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai proses manajemen di mana 

organisasi-organisasi (bidang-bidang usaha) kepariwisataan menemukenali atau 

menidentifisir (kelompok-kelompok) wisatawan tertentu (selected tourists), baik 

yang aktual maupun yang potensial dan berkomunikasi dengan mereka untuk dapat 

mengetahui dan mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan mereka, keinginan-keinginan 

dan motivasi-motivasi mereka pada tingkat lokal, regional, nasional dan 

internasional, untuk dapat merumuskan (memformulasikan) dan menyesuaikan 

produk-produk kepariwisataan yang disusunnya sehingga dapat memberi kepuasan 

yang optimal kepada mereka dan mencapai sasaran-sasaran organisasi (bidang 

usaha) yang bersangkutan semaksimal mungkin. 

Secara sederhana, pemasaran kepariwisataan dapat diartikan sebagai upaya 

memasarkan atau menawarkan sesuatu atau berbagai komponen produk 

kepariwisataan baik secara sendiri-sendiri, maupun sebagai suatu satuan rumusan 

berbagai komponen produk kepariwisataan tertentu yang hendak dijual kepada pasar 

(kelompok-kelompok pembeli) agar membelinya (Khodyat, 2012). 
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2.1.3 Definisi Destination Image 

Kajian mengenai destination image sebenarnya sudah ada sejak tahun 

1970an yang berpengaruh dalam keberhasilan menguji peranan dari image dalam 

perkembangan pariwisata (hunt (1975) dalam Hosany, et. al (2007)). Dalam sebuah 

kajian literatur dari tahun 1975 sampai tahun 2000, pike (2000) dalam Hosany, et. al 

(2007) mengidentifikasi terdapat 142 studi mengenai destination image yang 

mengeksplorasi berbagai macam wilayah seperti peran dan pengaruh dari 

destination image dalam perilaku konsumen, formasi image dan skala 

perkembangan destination image. Sebagai contoh, Chon (1990) dalam Hosany, et. al 

(2007) menemukan bahwa topik yang paling populer dari studi tersebut adalah peran 

dan pengaruh destination image terhadap perilaku dan kepuasan wisatawan. Image 

dari suatu tempat tujuan berpengaruh pada proses pilihan wisatawan, evaluasi 

mengenai tempat tujuan dan keinginan dimasa yang akan datang (Bigné, et. al 

(2001) dalam Hosany, et. al (2007)). 

Sebuah fasilitas, teluk atau pantai, distrik atau wilayah, negara, negara 

bagian, bahkan suatu benua dapat didefinisikan sebagai tempat tujuan untuk turis. 

Sebagai destination image, hal tersebut dianggap sebagai teori yang umumnya 

mempunyai kesubjektifan dan sangat konsepsional (Baloglu and Brinberg (1997); 

Tasci et. al., (2007) dalam Çoban (2012)). Sebagai contoh, Barich and Kotler (1991) 

dalam Çoban (2012) mendeskripsikan image sebagai keyakinan atau kepercayaan, 

sikap dan kesan secara menyeluruh yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. 

Tetapi kesan tersebut juga bisa menjadi benar atau salah, nyata atau tidak nyata 

Image merupakan konotasi yang wajar dimana seseorang memiliki sesuatu hal yang 

diluar batar persepsinya. Selain sebagai jejak yang tersisa didalam pikiran seseorang 
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setelah sesuatu yang diterima berupa suatu sensasi, image bisa juga menjadi persepsi 

yang tidak nyata yang dibuat oleh seseorang (Prayag (2008) dalam Çoban (2012)). 

Dalam pencarian literatur yang lebih luas, Tasci et. al (2007) dalam Çoban (2012) 

menegaskan destination image terdiri dari penyatuan konsep sebagai “interaktif 

sistem dari pemikiran, ide, sensasi, mimpi dan keinginan”. Secara singkat, 

destination image bisa didefinisikan sebagai aspek yang dimiliki oleh wisatawan 

mengenai apa yang wisatawan rasakan,apa yang wisatawan lihat dan kesan yang 

dirasakan wisatawan mengenai suatu tempat (Avcıkurt (2004) dalam Çoban (2012)). 

Daya tarik yang terpenting dari tujuan wisatawan tergantung pada sumber 

daya alam dan kondisi iklim lokasi geografisnya. Unsur dari lingkungan tersebut 

yang dirasakan oleh wisatawan akan membantu munculnya image dibenak 

wisatawan. Dilihat dari pandangan wisatawan, image menimbulkan faktor yang 

fundamental terhadap keputusan akhir (Lobato et. al. (2006) dalam Çoban (2012)). 

2.1.3.1 Cognitive Image 

Beberapa penulis menunjukkan bahwa terdapat dua elemen utama dari 

image, yaitu: cognitive dan affective image (Çoban (2012). Menurut Çoban (2012), 

cognitive image dideskripsikan suatu keyakinan dan informasi yang seseorang 

ketahui mengenai suatu tempat, cognitive image umumnya muncul sebagai hasil dari 

evaluasi terhadap seseorang yang pernah tinggal atau menempati tempat tersebut 

dan keadaan yang pernah terjadi.  

Schiffman dan Kanuk (2007) mengungkapkan cognitive yaitu pengetahuan 

dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan 

objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Pengetahuan ini dan 
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persepsi yang ditimbulkan biasanya mengambil bentuk kepercayaan, yaitu, 

kepercayaan konsumen bahwa objek sikap mempunyai berbagai sifat dan bahwa 

perilaku tertentu akan menimbulkan hasil-hasil tertentu. 

2.1.3.2 Affective Image 

Menurut Çoban (2012) affective dapat dideskripsikan dengan apa yang 

seseorang rasakan mengenai suatu tempat. Lebih jelasnya, affective image mengenai 

suatu tempat mengenai suka atau tidak suka disuatu tempat, affective image yang 

dimiliki seseorang mengenai suatu tempat sebagai pengetahuan, keyakinan, dan 

pemikiran dapat terhubungan dengan cognitive image (Çoban, 2012). 

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2007) affective merupakan 

emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merk tertentu. Emosi dan 

perasaan ini sering dianggap oleh para peneliti konsumen sangat evaluatif sifatnya: 

yaitu, mencangkup penilaian seseorang terhadap objek sikap secara langsung dan 

menyeluruh (atau sampai di mana seseorang menilai objek sikap “menyenangkan” 

atau “tidak menyenangkan”, “bagus” atau “jelek”). 

2.1.4 Definisi Tourist Satisfaction 

Kotler dan Keller (2012) mengatakan kepuasan merupakan tingkat perasaan 

dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang 

diterima dan diharapkan. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan 

akan selalu menyadari betapa pentingnya faktor pelanggan. Oleh karena itu, 

mengukur tingkat kepuasan pelanggan sangatlah diperlukan, walaupun hal tersebut 

tidaklah semudah membalikan telapak tangan. 

Pengaruh Destination..., Muhammad Faidzin Hernandi, Ma.-Ibs, 2013



 
 

41 
 

Banyak manfaat yang akan didapatkan perusahaan dengan tercapainya tingkat 

kepuasan pelanggan yang tinggi, tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi 

sensitivitas pelanggan harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi  

biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan 

efektivitas iklan dan meningkatkan reputasi bisnis (fornell (1992) dalam Lupiyoadi 

dan A. Hamdani (2008)). Zeithamal dan Bitner (1996) dalam Lupiyoadi dan 

Hamdani (2008) juga mengatakan faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah 

persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. 

Customer (tourist) satisfaction merupakan suatu subjek untuk dilakukannya 

diskusi pada pemasaran dan literatur wisatawan dan mendefinisikannya melalui 

berbagai jalan atau berbagai cara (Çoban, 2012). Satu dari berbagai definisi 

mengatakan kepuasan adalah tingkat aktivitas perasaan yang positif berdasarkan 

pengalaman. Prinsip utama dari perhitungan kepuasan adalah peningkatan dari 

dalam diri konsumen yang digabungkan dengan sensasi atau perasaan dengan awal 

harapan mereka dengan ‘disconfirmation theory’ (Çoban, 2012). Menurut paradigma 

ini: kepuasan adalah hasil dari penggabungan antara pencapaian dan harapan. Jika 

pencapaian yang diterima lebih tinggi dari harapan, maka konsumen akan merasa 

senang. Kalau tidak, jika pencapaian yang diterima lebih rendah dari harapan, maka 

itu dianggap menjadi ketidakpuasan dari pengalaman konsumen. Dinamika pada 

harapan yang timbul secara alami dan fakta bahwa harapan dan kepuasan berbeda 

dengan situasi aslinya pada sektor seperti pelayanan pariwisata (Yüksel (2001) 

dalam Çoban (2012)). Tetapi, pendapat dari Oliver (1999) dalam Çoban (2012) hal 

ini berdasarkan dengan apa yang konsumen lakukan, tetapi tidak dalam titik 
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psikologis, itu sebabnya ‘Oliver’s Satisfaction’ didefinisikan sebagai kesenangan 

yang terpenuhi. 

Hawkins dan Mothersbaugh (2013) mengungkapkan bahwa pemasar dapat 

menemukan bahwa pada umumnya lebih mengutungkan untuk mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada dari pada mengganti para pelanggan dengan pelanggan 

yang baru. Dalam mempertahankan pelanggan diperlukan timbulnya kepuasan 

dalam melakukan pembelian dan penggunaan suatu produk. Oleh karena itu, 

kepuasan pelanggan adalah perhatian pemasar yang paling utama. 

Didalam pembentukan kepuasan pelanggan diperlukan suatu proses, proses 

tersebut dapat dilihat digambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Creating Satisfied Customers 

Sumber: Hawkins dan Mothersbaugh (2013) 
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Didalam gambar tersebut mengindikasikan, dalam melakukan tahapan awal 

penjualan diperlukannya meyakinkan pelanggan bahwa produk atau jasa yang 

dimiliki perusahaan menawarkan keunggulan nilai. Yang jelas, perusahaan harus 

memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai apa yang pelanggan butuhkan 

dan dari proses informasi yang mereka peroleh untuk keberhasilan pada pekerjaan 

ini. Namun, menciptakan kepuasan pelanggan dan penjualan di masa yang akan 

datang, mengharuskan pelanggan untuk tetap percaya bahwa produk atau jasa yang 

ditawarkan sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan produk atau jasa 

tersebut menawarkan keunggulan nilai setelah mereka menggunakan produk atau 

jasa tersebut. Perusahaan harus memberikan lebih banyak nilai dari apa yang 

pelanggan ekspektasikan, dan hal tersebut harus cukup untuk memenuhi kebutuhan 

mereka.  

Tourist satisfaction diukur sebagai total pendapat dari wisatawan pada kualitas 

sebagian tempat tujuan (Çoban, 2012). Tipe dari perhitungan kepuasaan ini bisa 

dianggap sebagai penilaian mengenai kualitas dari pencapaian tempat tujuan seperti 

bagaimana wisatawan diperlakukan dan dibantu sama baiknya dengan yang dia 

rasakan ditempat tujuan, tetapi tidak hanya faktor tersebut yang menjadi akhir dari 

pengalaman mereka. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan bisa digunakan sebagai pencapaian perhitungan sarana dan 

kemampuan untuk menentukan dan bekerja untuk memperbaiki faktor penyebab 

ketidakpuasan yang mungkin menjadi sumber penting bagi kompetitor. 
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2.1.5 Tourist Loyalty 

Konsep loyalitas pelanggan lebih banyak dikaitkan dengan perilaku daripada 

sikap, bila seseorang merupakan pelanggan yang loyal, maka akan menunjukkan 

perilaku pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian nonrandom yang 

diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pembelian keputusan (Griffin, 

2007). Lebih lanjut Griffin (2007) mengungkapkan seorang pelanggan yang loyal 

memiliki prasangka spesifik mengenai apa yang akan dibeli dan dari siapa. Selain 

itu, loyalitas menunjukkan kondisi dari durasi waktu tertentu dan mensyaratkan 

bahwa tindakan pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali. 

Menurut Griffin (2007) terdapat lima siklus pembelian yang dapat menuju 

pelanggan menjadi loyal, langkah-langkah tersebut ialah: 

1. Langkah pertama menuju loyalitas dimulai dengan kesadaran pelanggan 

akan produk anda. Pada tahap inilah anda mulai membentuk “pangsa pasar” 

yang dibutuhkan untuk memposisikan ke dalam pikiran calonn pelanggan 

bahwa produk atau jasa anda lebih unggul dari pesaing. 

2. Langkah kedua ialah pembelian pertama-kali yang merupakan langkah 

penting dalam memelihara loyalitas. Baik dilakukan secara online ataupun 

offline, pembelian pertama-kali merupakan pembelian percobaan: 

perusahaan dapat menanamkan kesan positif atau negatif kepada pelanggan 

terhadap produk atau jasa yang diberikan. 

3. Langkah ketiga ialah evaluasi pasca pembelian, setelah pembelian 

dilakukan, pelanggan secara sadar atau tidak sadar akan mengevaluasi 
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transaksi. Bila pembeli merasa puas, atau ketidakpuasannya tidak terlalu 

mengecewakan sampai dapat dijadikan dasar pertimbangan beralih 

kepesaing. 

4. Langkah keempat ialah keputusan membeli kembali, komitmen untuk 

membeli kembali merupakan sikap yang paling penting bagi loyalitas, 

bahkan lebih penting dari kepuasan, singkatnya, tanpa pembelian ulang, 

tidak ada loyalitas. Motivasi untuk membeli kembali berasal dari lebih 

tingginya sikap positif yang ditujukan terhadap produk atau jasa tertentu, 

dibanding sikap positif terhadap produk atau jasa alternatif yang potensial. 

5. Langkah yang terakhir ialah pebelian kembali, untuk dianggap benar-benar 

loyal, pelanggan harus terus membeli kembali dari perusahaan yang sama, 

mengulangi langkah ketiga sampai langkah kelima secara berkali-kali. 

Sementara itu, masih menurut Griffin (2007) terdapat empat jenis loyalitas 

yang berbeda. Keempat jenis loyalitas tersebut adalah: 

1. Tanpa loyalitas, untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan tidak 

mengembangkan loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu. Secara 

umum, perusahaan harus menghindari membidik para pembeli jenis ini 

karena mereka tidak akan pernah menjadi pelanggan yang loyal, mereka 

hanya berkontribusi sedikit pada kekuatan keuangan perusahaan. 

2. Loyalitas yang lemah, ketertarikan yang rendah digabung dengan pembeli 

berulang yang tinggi menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan ini 

membeli karena kebiasaan. Ini adalah jenis pembelian “karena kami selalu 
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menggunakannya” atau “karena sudah terbiasa”, dengan kata lain, faktor 

nonsikap dan faktor situasi merupakan alasan utama membeli. Pembeli ini 

rentan beralih ke produk pesaing yang dapat menunjukkan manfaat yang 

jelas. 

3. Loyalitas tersembunyi, tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung 

dengan tingkat pembelian berulang rendah menunjukkan loyalitas 

tersembunyi. Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, 

pengaruh situasi dan bukan pengaruh sikap yang menentukan pembelian 

berulang. 

4. Loyalitas premium, jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, terjadi 

bila ada tingkat keterikatan yang tinggi dan tingkat pembellian berulang 

yang juga tinggi. Ini merupakan jenis loyalitas yang lebih disukai untuk 

semua pelanggan di setiap perusahaan. Pada tingkat preferensi paling tinggi 

tersebut, orang bangga karena menemukan dan menggunakan produk 

tertentu dan senang membagi pengetahuan mereka dengan rekan dan 

keluarga. 

Dengan dimilikinya konsumen yang loyal, maka akan menguntungkan 

perusahaan. Menurut Griffin (2007) keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan 

perusahaan adalah pertama, biaya pemasaran akan menjadi berukurang (biaya 

pengambilalihan pelanggan lebih tinggi daripada biaya mempertahankan 

pelanggan). Kedua, biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti negosiasi kontrak 

dan pemrosesan order. Ketiga, biaya perputaran pelanggan menjadi berkurang (lebih 

sedikit pelanggan hilang yang harus digantikan). Keempat, keberhasilan cross-
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selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa pelanggan yang lebih besar. 

Kelima, pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif: dengan asumsi para 

pelanggan yang loyal juga merasa puas. Dan yang terakhir, biaya kegagalan menjadi 

menurun. 

Terdapat empat kategori pelanggan yang dapat dikatakan loyal (Griffin, 2007). 

Kategori tersebut ialah pertama, melakukan pembelian ulang secara teratur, kedua 

membeli antarlini produk dan jasa, ketiga mereferensikan kepada orang lain dan 

keempat menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. Dalam konteks ini, 

wisatawan dapat dikatakan loyal ketika wisatawan menggunakan jasa pariwisata 

secara terus menerus dan beruang-ulang, selanjutnya wisatawan akan 

merekomendasikan jasa tersebut kepada orang lain, dan pada akhirnya wisatawan 

tidak akan terpengaruh terhadap promosi-promosi yang dilakukan oleh daerah 

wisata lain. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Suzan Çoban 

(2012) 

The Effects of the 

Image of Destination 

on Tourist Satisfaction 

and Loyalty: The Case 

of Cappadocia 

Destination 

image, tourist 

satisfaction, 

tourist loyalty 

1. Destination image 

berpengaruh positif 

terhadap tourist 

satisfaction 

2.Destination 

Imageberpengaruh 

positif terhadap tourist 

loyalty 

3. Tourist satisfaction 

berpengaruh positif 

terhadap tourist loyalty 

2. Ratna 

Roostika 

(2012) 

Destination Branding 

and Its Influence on 

Tourist’s Satisfaction 

and Loyalty 

Destination 

branding, 

destination 

image, 

perceived 

1. Destination image 

sebagai bagian dari 

destination branding 

berpengaruh positif 

terhadap tourist 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

quality, 

destination 

awareness, 

and tourists' 

behavior 

(tourist 

satisfaction, 

tourist loyalty) 

satisfaction 

2. Tourist satisfaction 

berpengaruh positif 

terhadap tourist loyalty 

3. Ratna 

Roostika 

(2012) 

Citra merek tujuan 

wisata dan perilaku 

wisatawan: 

Yogyakarta sebagai 

daerah tujuan wisata 

Citra merek 

tujuan wisata, 

niat perilaku 

dan slogan 

tujuan wisata 

Citra merek daerah 

tujuan wisata 

berpengaruh positif 

terhadap niat perilaku 

wisatawan. 

4. Mazlina 

Jamaludin, 

Shazali 

Johari, 

Azlizam 

Aziz, Kalsum 

Kayat, Abdul 

Examining Structural 

Relationship between 

Destination Image, 

Tourist Satisfaction 

and Destination 

Loyalty 

Destination 

image, tourist 

satisfaction, 

destination 

loyalty, 

structural 

relationship. 

1. Destination Image 

memiliki pengaruh 

positif terhadap tourist 

satisfaction 

2. Tourist satisfaction 

memiliki pengaruh 

positif terhadap tourist 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Raheem 

Mohamad 

Yusof (2011) 

loyalty 

3. Destination image 

memiliki pengaruh 

positif terhadap tourist 

loyalty 

5. Sameer 

Hosany, 

Yüksel Ekinci 

and Muzaffer 

Uysal (2007) 

Destination Image 

and Destination 

Personality 

Destination 

image, 

destination 

personality, 

destination 

branding, 

brand image, 

brand 

personality, 

tourism 

destination. 

Didalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

evaluasi yang dilakukan 

oleh wisatawan terhadap 

tempat tujuan wisata 

merupakan gabungan 

dari dimensi cognitive, 

affective dan 

personality. 

6. Nikorn 

Yasamorn 

dan Ampasri 

Phokha 

The Antecedent and 

Consequence of 

Tourist Satisfaction: 

An Empirical Study of 

Destination 

image, Tourist 

satisfaction 

and 

Hasil dari penelitian ini 

adalah destination 

image berpengaruh 

posiif  terhadap tourist 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

(2012) tourists in Sirindhorn 

Museum Thailand 

Destination 

loyalty 

satisfaction dan tourist 

satisfaction juga 

berpengaruh positif 

terhadap tourist loyalty 

7. Yeu, Mao 

(2008) 

Destination Image 

Building and Its 

Influence on 

Destination 

Preference and 

Loyalty of Chinese 

Tourist to Australia 

Destination 

image, 

cognitive 

image, 

affective 

image, 

satisfaction, 

loyalty, travel 

Tourist satisfaction 

berpengaruh positif 

terhadap tourist loyalty 

8. Hasnawati 

Guliling, 

Yuhanis 

Abdul Aziz, 

PhD, Jamil 

Bojei, PhD, 

Murali 

Sambasivan, 

Conceptualizing 

Image, Satisfaction 

and Loyalty of 

Heritage Destination 

Destination 

image, tourist 

satisfaction 

and loyalty, 

heritage 

tourism 

1. terdapat hubungan 

yang positif antara 

destination image dan 

kepuasan wisatawan 

2. terdapat hubungan 

yang positif antara 

kepuasan wisatawan dan 

loyalitas wisatawan 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

PhD (2013) 

9. Girish Prayag 

(2009) 

Tourists Evaluation of 

Destination Image, 

Satisfaction  and 

Future Behavioral 

Intentions-The Case of 

Mauritius 

Destination 

image, 

satisfaction, 

future 

behavior, 

overall image, 

revisit 

intention 

Dalam hasil penelitian 

ini terdapat hubungan 

yang positif antara 

destination image dan 

kepuasan wisatawan 

10. Girish Prayag 

(2011) 

Paradise for Who? 

Segmenting Visitors 

Satisfaction with 

Cognitive Image and 

Predicting 

Behavioural Loyalty. 

Destination 

image; 

segmentation; 

behavioural 

loyalty; 

discriminant 

analysis; 

satisfaction; 

Mauritius. 

1. Hasil penelitian ini 

mengidentifikasi 

segmentasi pengunjung 

berdasarkan kepuasan 

dengan cognitive image 

2. Penelitian ini 

mengidentifikasi 

cognitive image bisa 

memprediksi loyalitas 

pengunjung 
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No Penulis Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

11. Seyhmus 

Baloglu dan 

Ken W. 

McCleary 

(1999) 

U.S. International 

Pleasure Travellers’ 

Images of Four 

Mediterranean 

Destinations: A 

Comparison of 

Visitors and Non-

Visitors 

Detination 

image, 

positioning, 

cognitive 

image, 

affective 

image, overall 

image 

Tujuan utama dari 

pemasaran adalah 

menyciptakan image 

yang positif terhadap 

tempat tujuan wisata 

namun disaat yang sama 

tetap membedakan 

dengan kompetitor. 

 

2.3 Rerangka Penelitian 

2.3.1 Cognitive Image Terhadap Tourist Satisfaction 

Menurut Çoban (2012), cognitive image dideskripsikan suatu keyakinan dan 

informasi yang seseorang ketahui mengenai suatu tempat, cognitive image umumnya 

muncul sebagai hasil dari evaluasi terhadap seseorang yang pernah tinggal atau 

menempati tempat tersebut dan keadaan yang pernah terjadi. 

Tourist satisfaction didefinisikan sebagai tingkat dari timbulnya perasaan yang 

positif berdasarkan pengalaman terhadap suatu tempat tujuan (Jamaludin, et. al., 

2012). Fokus utama dari mengevaluasi kepuasan adalah dengan peningkatan 

didalam diri pelanggan itu sendiri ketika membandingkan sensasi yang mereka 

rasakan dengan harapan awal yang pelanggan rasakan (Yüksel dan Yüksel (2002) 
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dalam Jamaludin, et. al., (2012)). Teori ini mengungkapkan bahwa pelanggan akan 

membandingkan antara kinerja dengan harapan mereka melalui informasi yang 

mereka terima seperti promosi dan word-of-mouth dan juga wisatawan akan puas 

dan merasa senang ketika wisatawan merasakan pelayanan kinerja lebih tinggi 

dibandingkan dengan harapan wisatawan (Jamaludin, et. al., 2012). Namun jika 

pelayanan kinerja yang diterima lebih rendah dari harapan wisatawan, hal ini dapat 

menimbulkan ketidakpuasan wisatawan (Çoban, 2012). 

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di atas, dengan adanya evaluasi 

terhadap cognitive image yang sesuai dengan harapan/lebih dari harapan wisatawan 

didalam jasa kepariwisataan maka akan mendorong timbulnya kepuasan wisatawan 

yang lebih tinggi. Oleh karena itu, maka penulis mengusulkan hipotesis yang 

pertama bahwa cognitive image diduga memiliki pengaruh yang positif terhadap 

tourist satisfaction. 

2.3.2 Affective Image Terhadap Tourist Satisfaction 

Menurut Çoban (2012), affective image dapat dideskripsikan dengan apa yang 

seseorang rasakan mengenai suatu tempat. Lebih jelasnya, affective image mengenai 

suatu tempat mengenai suka atau tidak suka disuatu tempat, affective image yang 

dimiliki seseorang mengenai suatu tempat sebagai pengetahuan, keyakinan, dan 

pemikiran dapat terhubungan dengan cognitive image (Çoban, 2012). 

Kepuasan wisatawan didefinisikan sebagai tingkat pemenuhan kesenangan 

wisatawan yang timbul dari pengalaman mengenai produk atau jasa untuk 

memenuhi keinginan dan harapan wisatawan (Yasamorn dan Phokha, 2012). 

Kepuasan wisatawan sangat penting untuk mensukseskan pemasaran suatu tempat 
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tujuan karena hal tersebut mempengaruhi dalam pemilihan tempat tujuan, 

penggunaan produk dan jasa, dan keputusan untuk berkunjung kembali (Kozak dan 

Rimmington (2000) dalam Yasamorn dan Phokha (2012)). 

Berdasarkan teori yang dijelaskan di atas, kepuasan wisatawan dapat timbul 

dengan adanya dorongan affective image dari dalam diri wisatawan itu sendiri. Jika 

wisatawan merasakan kesenangan dan wisatawan menyukai suatu tempat wisata 

maka kepuasan wisatawan akan timbul dengan sendirinya. Oleh karena itu, maka 

penulis mengusulkan hipotesis yang kedua bahwa affective image diduga memiliki 

pengaruh yang positif terhadap tourist satisfaction. 

2.3.3 Cognitive Image Terhadap Tourist Loyalty 

Schiffman dan Kanuk (2007) mengungkapkan cognitive yaitu pengetahuan 

dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan 

objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Pengetahuan ini dan 

persepsi yang ditimbulkan biasanya mengambil bentuk kepercayaan, yaitu, 

kepercayaan konsumen bahwa objek sikap mempunyai berbagai sifat dan bahwa 

perilaku tertentu akan menimbulkan hasil-hasil tertentu. 

Loyalitas bisa didefinisikan sebagai jaminan masa depan untuk membeli suatu 

produk atau jasa (Çoban, 2012). Dari aspek inilah loyalitas dapat dilakukan dengan 

cara mengamati secara langsung sikap dan frekuensi membeli atau berfokus pada 

jumlah penjualan dari produk atau jasa seperti halnya dengan mengukur sikap dalam 

pembelian kembali secara tidak langsung (Prayag (2008) dalam Çoban (2012)). 

Dalam pemahaman ini, diperoleh dari beberapa “tourist attitude studies” yang 

menegaskan berbagai alternatif untuk mengukur loyalitas wisatawan (Çoban, 2012). 
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Yang pertama, loyalitas dapat diukur dengan sikap pembelian ulang. Kedua, 

loyalitas dapat diukur dengan menganalisis kecenderungan sikap wisatawan 

terhadap tempat tujuan wisata. Sebagai hasilnya, pengukuran yang lengkap terdiri 

dari kombinasi antara sikap wisatawan dengan cara menuju suatu tempat tujuan 

(Lobato, et. al., (2006) dalam Çoban (2012). 

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, jika cognitive image yang terdiri dari 

pengetahuan dan persepsi yang dimiliki oleh wisatawan memiliki efek yang positif 

maka akan mendorong wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali ke suatu 

tempat tujuan wisata, bahkan akan memicu timbulnya loyalitas wisatawan dimasa 

yang akan datang. Oleh karena itu, maka penulis mengusulkan hipotesis yang ketiga 

bahwa cognitive image diduga memiliki pengaruh yang positif terhadap tourist 

loyalty. 

2.3.4 Affective Image Terhadap Tourist Loyalty 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) affective merupakan emosi atau 

perasaan konsumen mengenai produk atau merk tertentu. Emosi dan perasaan ini 

sering dianggap oleh para peneliti konsumen sangat evaluatif sifatnya: yaitu, 

mencangkup penilaian seseorang terhadap objek sikap secara langsung dan 

menyeluruh (atau sampai di mana seseorang menilai objek sikap “menyenangkan” 

atau “tidak menyenangkan”, “bagus” atau “jelek”). 

Loyalitas selalu menjadi hal yang penting semenjak loyalitas bisa membawa 

manfaat praktis dengan menaikan jumlah pelanggan tetap dan menyimpan biaya 

pemasaran dengan menyebarluaskan word-of-mouth (Yue, 2008). Masih menurut 
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Yue (2008), dillihat dari perilaku wisatawan, pembelian ulang sering digunakan 

sebagai indikator dari loyalitas wisatawan. 

Setelah melihat beberapa teori dan pendapat beberapa ahli di atas dimana 

affective image yang berupa penilaian terhadap apa yang dirasakan wisatawan 

mengenai tempat tujuan wisata dapat menentukan loyalitas wisatan untuk jangka 

panjang. Oleh karena itu, maka penulis mengusulkan hipotesis yang keempat bahwa 

affective image diduga memiliki pengaruh yang positif terhadap tourist loyalty. 

2.3.5 Cognitive Image Terhadap Tourist Loyalty Melalui Tourist Satisfaction 

Cognitive image merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan dan 

pengetahuan mengenai suatu tempat tujuan (Prayag, 2011). Cognitive image 

berfokus pada berapa banyak orang yang mengetahui mengenai suatu tepat tujuan, 

dengan kata lain pandangan wisatawan mengenai cognitive image dibentuk oleh 

pengetahuan mereka tentang situs (pemandangan, rumah, bangunan dan artefak) 

(Baloglu dan Brignberg (1997) dalam Guliling, et.al (2013)).  

Loyalitas didefinisikan sebagai pertimbangan wisatawan untuk berkunjung 

kembali ketempat tujuan wisata yang sama atau kemauan untuk merekomendasikan 

tempat tujuan wisata (Chen dan Tsai (2007) dalam Yasamorn dan Phokha (2012)). 

Tujuan akhir dari penyedia jasa adalah untuk memastikan bahwa pelanggan akan 

berkunjung kembali dan membeli kembali, bahkan merekomendasikan, yang mana 

hal tersebut merupakan karakteristik dari pelanggan yang loyal (Roostika, 2012). 

Lebih lanjut, Roostika (2012) menjelaskan bahwa kemampuan untuk 

mempertahankan pelanggan memiliki biaya yang jauh lebih murah dibandingkan 

mencari pelanggan yang baru. 
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Diliteratur ini menegaskan bahwa kepuasan memiliki efek positif pada 

kebiasaan perilaku setelah membeli (Çoban, 2012). Terdapat orientasi hubungan 

yang positif antara wisatawan yang merasakan level kepuasan dan saat mengunjungi 

kembali tempat tujuan yang sama baiknya dengan perilaku merekomendasikan 

tempat tersebut ke orang lain (Çoban, 2012). Tetapi efek kepuasan kecenderungan 

untuk mengunjungi dan kemungkinan untuk merekomendasikan tidak sama untuk 

setiap tempat tujuan dan disemua kondisi (Mccleary et. al. (2006) dalam Çoban 

(2012)). 

Setelah melihat beberapa teori di atas maka cognitive image dapat 

menimbulkan loyalitas wisatawan berdasarkan atau melalui tingkat kepuasan yang 

dirasakan oleh wisatawan itu sendiri. Misalnya, wisatawan merasakan kepuasan 

terhadap cognitive image tempat tujuan wisata akan mendorong timbulnya 

wisatawan yang loyal akan suatu tempat tujuan wisata. Oleh karena itu, maka 

penulis mengusulkan hipotesis yang kelima bahwa cognitive image diduga memiliki 

pengaruh yang positif terhadap tourist loyalty melalui tourist satisfaction. 

2.3.6 Affective Image Terhadap Tourist Loyalty Melalui Tourist Satisfaction 

Affecive image berhubungan dengan apa yang dirasakan oleh setiap individu 

mengenai suatu tempat tujuan (Prayag, 2009). Sedangkan menurut Roostika (2012) 

affective image adalah hal yang mewakili apa yang dirasakan oleh wisatawan 

tetrhadap suatu objek wisata. 

Loyalitas bisa didefinisikan dan dinilai oleh pengukuran sikap dan perilaku 

(Roostika, 2012). Oliver (1999) dalam Roostika (2012) berpendapat bahwa sikap 

perspektif  mengacu pada keinginan khusus untuk melanjutkan hubungan dengan 
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penyedia jasa, sedangkan perilaku perspektif mengacu pada mempertahankan 

pelanggan tetap. Oppermann (2000) dalam Roostika (2012) menegaskan bahwa 

loyalitas terhadap tujuan wisata sering dilihat dari pendekatan perilaku karena lebih 

mudah diimplementasikan berdasar ketersediaan data. Secara spesifik, Opperman 

(2000) dalam Roostika (2012) juga menegaskan bahwa wisatawan yang sudah 

melakukan kunjungan ulang ke suatu tempat wisata cenderung memiliki ekspresi 

loyalitas yang tinggi terhadap daerah tujuan wisata terkait. Di lain hal, Huh (2006) 

dalam Roostika (2012) menggunakan pendekatan sikap yang didasarkan pada 

preferensi atau niat untuk menggunakan lagi dan merekomendasikan melalui media 

dari mulut ke mulut. Huh (2006) dalam Roostika (2012) lebih jauh mengemukakan 

bahwa perilaku positif dapat digunakan untuk mengukur kekuatan afeksi suatu 

tujuan wisata. Pendekatan afeksi ini dianggap dapat menjelaskan mengapa dan 

bagaimana turis ingin untuk berkunjung lagi dan menyarankan calon wisatawan lain 

untuk berkunjung. 

Kemampuan dalam menyediakan produk atau jasa yang dapat memuaskan 

pelanggan tidak hanya menjaga pelanggan lebih lama, tetapi juga menghasilkan 

word-of-mouth yang positif (Roostika, 2012). Sama halnya dengan kepuasan 

wisatawan menjadi hal penting dalam mensukseskan pemasaran suatu tempat tujuan, 

penggunaan produk atau jasa dan keputusan untuk kembali (Roostika, 2012). Cukup 

banyak studi pemasaran dan literatur pariwisata yang menyimpulkan bahwa 

kepuasan pelanggan memiliki efek yang positif terhadap loyallitas pelanggan dan 

loyalitas pelanggan merupakan konsekuensi yang ditimbulkan dari kepuasan 

pelanggan (Roostika, 2012). Baker dan Crompton (2005) dalam Roostika (2012) 

juga menemukan bahwa semakin tinggi kepuasan wisatawan akan menghasilkan 
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wisatawan yang loyal, memungkinkan untuk meningkatkan wisatawan akan kembali 

berkunjung ketempat tujuan wisata dan akan menyebarkan word-of-mouth. 

Setelah melihat beberapa teori dan pendapat dari beberapa ahli di atas maka 

loyalitas wisatawan akan timbul dengan adanya affective image atas tempat tujuan 

wisata yang dirasakan wisatawan berdasarkan atau melalui tingkat kepuasan yang 

dirasakan oleh wisatawan itu sendiri. Misalnya, wisatawan merasakan kesenangan 

dan kegembiraan yang dihasilkan dari affective image tempat tujuan wisata 

akanmemunculkan kepuasan wisatawan dan selanjutnya akan mendorong terjadinya 

loyalitas wisatawan. Oleh karena itu, maka penulis mengusulkan hipotesis yang 

keenam bahwa affective image diduga memiliki pengaruh yang positif terhadap 

tourist loyalty melalui tourist satisfaction. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

1. Ho1: Coginitve image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga tidak 

berpengaruh terhadap tourist satisfaction. 

Ha1: Cognitive image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga 

berpengaruh terhadap tourist satisfaction. 

2. Ho2: Affective image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga tidak 

berpengaruh terhadap tourist satisfaction. 

Ha2: Affective image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga 

berpengaruh terhadap tourist satisfaction. 
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3. Ho3: Coginitve image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga tidak 

berpengaruh terhadap tourist loyalty. 

Ha3: Coginitve image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga 

berpengaruh terhadap tourist loyalty. 

4. Ho4: Affective image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga tidak 

berpengaruh terhadap tourist loyalty. 

Ha4: Affective image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga 

berpengaruh terhadap tourist loyalty. 

5. Ho5: Coginitve image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga tidak 

berpengaruh terhadap tourist loyalty melalui tourist satisfaction. 

Ha5: Coginitve image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga 

berpengaruh terhadap tourist loyalty melalui tourist satisfaction. 

6. Ho6: Affective image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga tidak 

berpengaruh terhadap tourist loyalty melalui tourist satisfaction. 

Ho5: Affective image yang dirasakan wisatawan nusantara diduga 

berpengaruh terhadap tourist loyalty melalui tourist satisfaction. 
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Gambar 2.3 

Model Penelitian 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Keterangan: 

• H1 : Warna biru 

• H2 : Warna hijau 

• H3 : Warna hitam 

• H4 : Warna merah 

• H5 : Warna orange 

• H6 : Warna ungu 

 

Cognitive 

image 

Affective 

image 

Tourist 

satisfaction 

Tourist 

loyalty 

H3 

H5 

H6 
H2 

H1 

H4 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Pulau Bali. Bali merupakan salah satu tempat 

tujuan wisata yang sangat berkembang dengan pesat di Indonesia, Bali memiliki 

keindahan alam yang sungguh luar biasa mulai dari keindahan pantai, pegunungan 

dan bentang alam daerah Bali. Selain itu, Bali juga memiliki keunikan budaya dan 

adat istiadat yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dimilikinya 

kelebihan-kelebihan tersebut maka sangat banyak wisatawan yang mengunjungi Bali 

secara terus menerus dan membuat Bali tidak pernah “tertidur” dari kegiatan 

kepariwisataan. Oleh karena itu, saya memilih pulau Bali sebagai objek penelitian. 

3.2 Data yang Dihimpun 

3.2.1 Data Primer 

Data primer yaitu data yang dibuat oleh penelti untuk suatu penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan untuk 

menyelesaikan masalah penelitian (Malhotra, 2005). 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan peneliti untuk maksud selain 

untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Malhotra, 2005). 
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3.2.3 Populasi 

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan 

perhatian peneliti, objek penelitaian dapat berupa mahluk hidup, benda-benda, 

sistem dan prosedur, fenomena, dan lain-lain (Kountour, 2003). Dalam penelitian ini 

yang menjadi objek atau sasaran penelitian adalah wisatawan nusantara (wisnus) 

yang sedang dan pernah berlibur di Bali. 

3.2.4 Sampel 

Menurut Kountour (2003) sampel adalah bagian dari populasi. Pada umumnya 

seluruh anggota dari suatu populasi karena terlalu banyak, apa yang bisa kita 

lakukan adalah mengambil beberapa representatif dari suatu populasi kemudian 

diteliti. Representatif dari populasi ini yang dimaksud dengan sampel. Dikarenakan 

populasi bersifat infinit atau tak terhingga, maka dalam penelitian ini teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel yang dilakukan terhadap orang atau benda berdasarkan kebetulan 

ada atau dijumpai (Usman dan Akbar (2006) dalam Purnamasari (2011)). Peneliti 

membagikan kuesioner kepada wisnus yang berada ditempat-tempat umum seperti 

di objek wisata, pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat lainnya yang ada di 

Pulau Bali. Dalam penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan 

untuk mendapatkan 96 orang wisnus sebagai responden di Bali. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Penentuan Jumlah Sampel 

Mengingat jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti, maka penentuan 

jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

rumus dari Rao Purba (1996) dalam Purnamasari (2011), yaitu sebagai berikut:  

                                                                                    

                                                                                                                                              

 

Keterangan : 

n      = jumlah sampel  

Z      = tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penelitian (95 persen = 1,96)  

Moe = margin of error (kesalahan maksimum yang bisa ditolerir sebesar 10 

persen). 

Jadi berdasarkan rumus di atas dapat diambil sampel dari populasi sebanyak 

96,04 orang, namun karena ada unsur pembulatan dan untuk mempermudah 

perhitungan maka peneliti mengambil sampel sebanyak 96 responden. 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

Untuk menyusun kuesioner yang terstruktur dan sistematis yang dapat 

mencerminkan masalah dan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dibawah ini adalah operasionalisasi variabel-variabel penelitian yang disertai 

dengan indikator pertanyaan yang akan ditanyakan didalam kuesioner dari setiap 

variabel. Variablel dalam operasionalisasi variabel ini diadopsi dan dimodifikasi dari 

jurnal asli The Effects of the Image of Destination on Customer Satisfaction and 

Loyalty: An emprical examination oleh Suzan Çoban tahun 2012. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

 

1. 

 

Touristy 

Attractions 

(cognitive 

image) 

Daya tarik bagi 

setiap wisatawan 

yang dimiliki oleh 

daerah tujuan 

wisata (S. Çoban, 

2012) 

• Keindahan alam di Bali 

menjadi daya tarik 

wisatawan 

• Keunikan budaya di Bali 

menjadi daya tarik 

wisatawan 

• Aktivitas 

(diving/snorkling, 

hiking, shopping, dsb) di 

Bali menjadi daya tarik 

Skala likert  

• Sangat 

Setuju 

(SS) 

• Setuju (S) 

• Netral (N) 

• Tidak 

Setuju 

(TS) 
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No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

bagi wisatawan 

• Pariwisata 

(festival/upacara 

keagamaan) di Bali 

menjadi daya tarik bagi 

wisatawan 

• Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS)  

 

2. 

 

Basic 

Facilities 

(cognitive 

image) 

Fasilitas-fasilitas 

umum yang 

tersedia untuk 

wisatawan yang 

menunjang 

kegiatan daerah 

pariwisata. (S. 

Çoban, 2012) 

 

• Wisatawan merasakan 

keamanan lingkungan di 

Bali terjaga dengan baik 

• Wisatawan mendapatkan 

standar pelayanan 

terhadap fasilitas yang 

tersedia di Bali dengan 

baik 

• Kondisi tempat-tempat 

wisata di Bali sangat 

terjaga dengan baik 

Skala likert  

• Sangat 

Setuju 

(SS) 

• Setuju (S) 

• Netral (N) 

• Tidak 

Setuju 

(TS) 

• Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 
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No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

 

3. 

 

Cultural 

Attractions 

(cognitive 

image) 

Daya tarik 

lingkungan dan 

budaya yang 

dimiliki oleh 

tempat tujuan 

wisata (S. Çoban, 

2012) 

• Wisata alam dan budaya 

di Bali menjadi daya 

tarik tersendiri 

• Warisan budaya di Bali 

sangat terjaga sehingga 

dapat dinikmati oleh 

wisatawan 

Skala likert  

• Sangat 

Setuju 

(SS) 

• Setuju (S) 

• Netral (N) 

• Tidak 

Setuju 

(TS) 

• Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

 

4. 

 

Touristy 

Substructures 

and Access 

(cognitive 

Berbagai faktor-

faktor pendukung 

bagi wisatawan 

dalam berwisata. 

(S. Çoban, 2012) 

• Ketersedian dan 

kemudahan dalam 

mencari dan 

mendapatkan informasi 

tentang pariwisata Bali 

• Wisatawan dapat dengan 

Skala likert  

• Sangat 

Setuju 

(SS) 

• Setuju (S) 
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No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

image) mudah menjangkau 

tempat wisata di Bali 

• Warga Bali yang 

tergolong ramah kepada 

wisatawan 

• Netral (N) 

• Tidak 

Setuju 

(TS) 

• Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

 

5. 

 

Natural 

Environment 

(cognitive 

image) 

Suatu kondisi 

yang mencangkup 

iklim dan keadaan 

lingkungan 

daerah pariwisata. 

(S. Çoban, 2012) 

• Lingkungan di Bali 

terbilang cukup bersih 

dan nyaman bagi 

wisatawan 

• Cuaca dan iklim di Bali 

cukup bersahabat bagi 

wisatawan 

Skala likert  

• Sangat 

Setuju 

(SS) 

• Setuju (S) 

• Netral (N) 

• Tidak 

Setuju 

(TS) 

• Sangat 

Tidak 
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No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

Setuju 

(STS) 

 

6. 

 

Variety and 

Economical 

Factors 

(cognitive 

image) 

Tersedianya 

keanekaragaman 

kegiatan dan 

akomodasi di 

daerah tujuan 

wisata (S. Çoban, 

2012). 

• Terdapat 

keanekaragaman 

kegiatan wisata di Bali 

• Tersedianya kualitas 

akomodasi yang baik di 

Bali bagi wisatawan 

Skala likert  

• Sangat 

Setuju 

(SS) 

• Setuju (S) 

• Netral (N) 

• Tidak 

Setuju 

(TS) 

• Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

 

7. 

 

Affective 

image 

Affective image 

yang dimiliki 

seseorang 

mengenai suatu 

• Wisatawan merasakan 

kegembiraan  ketika 

berlibur di Bali 

• Wisatawan merasakan 

Skala likert  

• Sangat 

Setuju 
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No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

tempat sebagai 

pengetahuan, 

keyakinan, dan 

pemikiran dapat 

terhubungan 

dengan cognitive 

image. 

ketenangan ketika 

berlibur di Bali 

• Pariwisata Bali sangat 

menyenangkan bagi 

wisatawan 

(SS) 

• Setuju (S) 

• Netral (N) 

• Tidak 

Setuju 

(TS) 

• Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

 

8. 

 

Tourist 

satisfaction 

Kepuasan adalah 

hasil dari 

penggabungan 

antara pencapaian 

dan harapan. Jika 

pencapaian yang 

diterima lebih 

tinggi dari 

harapan, maka 

konsumen akan 

• Objek-objek wisata di 

Bali sudah sesuai 

dengan harapan (word 

of mouth, apa yang 

wisatawan butuhkan, 

pengalaman 

sebelumnya, promosi) 

wisatawan 

• Biaya yang dikeluarkan 

wisatawan sudah 

Skala likert  

• Sangat 

Setuju 

(SS) 

• Setuju (S) 

• Netral (N) 

• Tidak 

Setuju 
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No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

merasa senang. 

Kalau tidak, jika 

pencapaian yang 

diterima lebih 

rendah dari 

harapan, maka itu 

dianggap menjadi 

ketidakpuasan 

dari pengalaman 

konsumen. 

(Oliver 1981; 

Yüksel and 

Yüksel 2001; 

Prayag 2008). 

sebanding dengan apa 

yang wisatawan 

dapatkan selama 

berlibur di Bali 

• Wisatawan 

mendapatkan 

pelayanan yang 

prima/lebih dari 

harapan wisatawan 

ketika berlibur di Bali 

(TS) 

• Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 

 

9. 

 

Tourist 

loyalty 

Loyalitas bisa 

dilakukan dengan 

mengamati 

pembelian secara 

langsung dan 

frekuensi 

membeli atau 

berfokus pada 

• Wisatawan akan 

kembali ke Bali untuk 

berlibur 

• Wisatawan tidak 

terpengaruh terhadap 

sensitifitas harga yang 

ditawarkan dan 

promosi daerah tujuan 

Skala likert  

• Sangat 

Setuju 

(SS) 

• Setuju (S) 

• Netral (N) 
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No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

jumlah penjualan 

suatu produk atau 

pelayanan sama 

baiknya dengan 

pengukuran sikap 

untuk membeli 

kembali secara 

tidak langsung 

(prayag 2008). 

wisata selain Bali 

• Wisatawan mengatakan 

hal-hal yang positif 

tentang Bali ke orang 

lain 

• Wisatawan mendorong 

teman dan kerabat 

untuk berlibur ke Bali 

• Tidak 

Setuju 

(TS) 

• Sangat 

Tidak 

Setuju 

(STS) 
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3.5 Teknik Pengolahan Data 

3.5.1 Teknik Pengolahan Data Kuantitatif 

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang 

digunakan secara luas yang meminta responden menandai derajat persetujuan atau 

ketidak setujuan terhadap masing-masing dari serangkaian pernyataan mengenai 

objek stimulus (Malhotra, 2005). Skala pengukuran dengan menggunakan lima 

kategori respon yang terdiri antara “sangat setuju” sampai dengan “sangat tidak 

setuju”. Berikut ini gambaran dari skala likert: 

 

 

Gambar 3.1 

Skala Likert 

Sumber: Malhotra, 2005 

3.5.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrumen yang akan diukur (Hair et al, 2010). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis 

faktor pada hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai kaiser meyer-

olkin measure of sampling adequacy, apabila nilai KMO > 0,50 maka syarat 

dinyatakan lolos atau valid (Hair et al, 2010). 

Sangat Tidak Setuju    Tidak Setuju    Netral    Setuju    Sangat Setuju 

                        1                         2                   3            4               5 
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3.5.3 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan 

hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal 

(reliable). Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. 

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0.6. 

Menurut Sekaran (1992, dalam Priyatno, 2008) reliabilitas yang kurang dari 0.6 

adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian atas asumsi klasik terhadap data yang akan diperoleh perlu untuk 

diidentifikasi bilamana terdapat normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas 

dan autokorelasi. 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Distribusi normal akan membentuk satugaris lurus diagonal, dan ploting data akan 

dibandingkan dengan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, 

maka garis yang menghubungkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2011). Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat  

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan 

keputusan dari uji normalitas adalah: 
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a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

Penelitian ini menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

untuk mengetahui signifikansi data yang terdistribusi normal disertai dengan 

normal-probability plot (P.P plot) dan grafik histogram sebagai pendukung 

kesimpulan pengujian. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, suatu data dikatakan 

normal jika asymptotic significance lebih dari 0,05 (Ghozali 2011). Dasar 

pengambilan keputusandalam uji K-S adalah sebagai berikut: 

1. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan < 0,05, secara 

statistik maka Ho ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal. 

2. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan > 0,05, secara statistik. 

maka Ho tidak dapat ditolak, yang berarti data terdistribusi normal. 

Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

Ho : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 
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3.5.4.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui 

ada/tidaknya multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan menguji koefisien 

korelasi (r) antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi 

cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam 

model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga 

model tidak ada masalah multikolinieritas (Widarjono, 2009). 

Atau juga untuk mendeteksi model terdapat multikolineritas atau tidak bisa 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Sebagai aturan main (rule of thumb) 

jika nilai VIF melebihi angka 10 maka dikatakan adanya multikolinieritas, begitu 

juga jika nilai VIF tidak melebihi angka 10 maka dikatakan tidak adanya 

multikolinieritas (Widarjono, 2009). 

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Widarjono (2009) uji heteroskedastisitas merupakan pengujian 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Kebalikannya jika 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut 

heteroskedastisitas. 
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Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

diantaranya metode informal, metode park, metode glejser, metode korelasi 

spearman, metode goldfeld-quandt, metode breusch-pagan dan metode white. 

3.5.4.4 Uji Autokorelasi 

Asumsi pokok lainnya dari model regresi linier yang baik adalah regresi bebas 

dari autokorelasi.Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara serangkaian 

anggota observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang, seperti data runtun 

waktu (time series) atau data silang waktu (cross-section), (Gujarati, 1995 dalam 

Ghozali, 2011). Secara matematis asumsi ini dapat dituliskan sebagai berikut: E (ui 

uj = 0, i = j). 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (error) dari variabel terikat dan 

variabel bebas yang akan di uji, dan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi di 

dalam model regresi digunakan uji Durbin Watson dengan membandingkan nilai 

Durbin Watson statistik (DWhitung) dengan nilai Durbin Watson tabel (Ghozali, 

2011). Nilai DW statistik dapat dihitung sebagai berikut: 

a. Menghitung koefisien regresi dengan menggunakan metode regresi 

Ordinary Least Squares Method (OLS), kemudian menentukan nilai ei. 

b.  Merumuskan hipotesis, untuk mendeteksi terhadap adanya autokorelasi 

mempunyai uji hipotesis sebagai berikut: 

Ho: tidak terjadi autokorelasi antar galat (error) 

H1: terjadi autokorelasi antar galat (error) 
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c. Menghitung nilai Durbin Watson (DW) dengan rumus berikut: 


 −−

=
2

2

1)(

i

ii

e

ee
dw  

dimana : ei = galat/sisaan nilai pengamatan ke-i 

dw = nilai Durbin Watson  

d. Menentukan da,U  dan da,L  berdasarkan jumlah observasi (pengamtaan= N) 

dan jumlah variabel (k). Adapun kriteria uji Durbin Watson adalah: 

• DW < -2 = ada autokorelasi positif  

• -2 < DW < +2  = tidak ada autokorelasi   

• DW > +2 =  ada autokorelasi negatif 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Analisi Jalur 

Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat 

yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel 

tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung (R. D. 

Rutherford, 1993) (dikutip Sarwono, 2007). Sementara itu, definisi lain mengatakan 

analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan 

tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (magnitude) dan signifikansi 

(significance) (P. Webley, 1997) (dikutip Sarwono, 2007). 
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Selanjutnya, di dalam penelitian ini destination image (cognitive dan affective 

image) menggunakan istilah variabel eksogen (independent), lalu untuk tourist 

satisfaction dan tourist loyalty menggunakan istilah variabel endogen (dependent). 

Berikut ini adalah model diagram jalurnya berdasarkan paradigma hubungan antar 

variabel: 

 

                                                         Єı                                  Є₂ 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Diagram Jalur Berdasarkan Paradigma Hubungan antar 

Variabel 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Keterangan: 

• H1 : Warna biru 

• H2 : Warna hijau 

• H3 : Warna hitam 

• H4 : Warna merah 

• H5 : Warna orange 

• H6 : Warna ungu 

Kemudian berikut ini adalah model diagram jalur persamaan 

strukturalnya: 

Cognitive 

image 

Affective 

image 

Tourist 

satisfaction 

Tourist 

loyalty 

H5 

H6 
H2 

H1 

H4 

H3 
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                                                                             Єı                            Є₂ 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Diagram Jalur Persamaan Struktural 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Keterangan: 

• H1 : Warna biru 

• H2 : Warna hijau 

• H3 : Warna hitam 

• H4 : Warna merah 

• H5 : Warna orange 

• H6 : Warna ungu 

Diagram jalur di atas terdiri atas dua persamaan struktural, dimana X1 dan X2 

adalah variabel eksogen (independent) dan Y1 serta Y2 adalah variabel endogen 

(dependent). Persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut:  

Yı  = PYı Xı + PYı X₂ + Єı  (sebagai persamaan substruktur 1) 

Y₂ = PY₂Xı + PY₂X₂+ PY₂Yı + Є₂ (sebaagai persamaan substruktur 2) 

Keterangan: 

Yı/Y₂      = Variabel endogen (variabel dependent) 

X₁ 

X₂ 

Y₁ Y₂ 

H4 

H3 

H1 

H2 

H5 

H6 
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Xı/X₂           = Variabel eksogen (variabel independent) 

PYı/PY₂    = Koefisien jalur berdasarkan jalur yang dilalui variabel eksogen 

menuju variabel Y1/Y2 

Єı/Є₂           = Residual error 

Setelah itu, dilakukan perhitungan pengaruh dalam analisis jalur yang terdiri 

dari pertama, pengaruh langsung (direct effect) yang menggunakan formula sebagai 

berikut: 

• Pengaruh variabel cognitive image terhadap tourist satisfaction 

Xı          Yı = (Hasil dari standardized coefficients) 

• Pengaruh variabel affective image terhadap tourist satisfaction 

X₂          Yı = (Hasil dari standardized coefficients) 

• Pengaruh variabel cognitive image terhadap tourist loyalty 

Xı          Y₂ = (Hasil dari standardized coefficients) 

• Pengaruh variabel affective image terhadap tourist loyalty 

X₂          Y₂ = (Hasil dari standardized coefficients) 

 

• Pengaruh variabel tourist satisfaction terhadap tourist loyalty 

Yı          Y₂ = (Hasil dari standardized coefficients) 
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Yang kedua yaitu pengaruh tidak langsung (indirect effect) yang 

menggunakan formula sebagai berikut: 

•      Pengaruh variabel cognitive image terhadap tourist loyalty melalui tourist 

satisfaction 

Xı          Yı          Y₂ = (Xı          Yı) x (Yı          Y₂) = ...... 

• Pengaruh variabel affective image terhadap tourist loyalty melalui tourist 

satisfaction 

X₂          Yı          Y₂ = (X₂          Yı) x (Yı          Y₂) = ...... 

Yang ketiga yaitu pengaruh total yang menggunakan formula sebagai berikut: 

•       Pengaruh variabel cognitive image terhadap tourist loyalty melalui tourist 

satisfaction 

Xı          Yı          Y₂= (Xı           Yı) + (Yı           Y₂) = ...... 

• Pengaruh variabel affective image terhadap tourist loyalty melalui tourist 

satisfaction 

X₂          Yı          Y₂= (X₂           Yı) + (Yı           Y₂) = ...... 

• Pengaruh variabel cognitive image terhadap tourist loyalty 

Xı          Y₂ = (Hasil dari standardized coefficients) 

• Pengaruh variabel affective image terhadap tourist loyalty 

X₂          Y₂ = (Hasil dari standardized coefficients) 
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• Pengaruh variabel tourist satisfaction terhadap tourist loyalty 

Yı          Y₂ = (Hasil dari standardized coefficients) 

3.6.1.1 Uji t (t-test) 

Menurut Priyatno (2008) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t 

tabel.Taraf signifikansi dalam penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), 

nilai tersebut merupakan ukuran standart yang sering digunakan dalam penelitian. 

Menentukan t hitung dengan mengacu pada tabel Independent Sample Test, 

sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 

(dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (dk = n–k-1). Adapun kriteria 

pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak jika : t penelitian < t tabel 

Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolakjika : t penelitian > t tabel 
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3.6.1.2 Uji F (f-test) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau untuk 

mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

dependen atau tidak (Priyatno, 2008). 

Lebih lanjut, signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk 

populasi (dapat digeneralisasikan). Tingkat signifikansi menggunakan a = 5% 

(signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam 

penelitian). Sementara itu berikut ini adalah kriteria dalam merumuskan hipotesis: 

Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak jika :  sig penelitian > 0,05 

Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak jika : sig penelitian < 0,05 

3.6.1.3 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis detrminasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak 

terhadap variabel dependen (Priyatno, 2008). Koefisien ini meunnjukan seberapa 

besar persentase variasi variabel independen yang diguakan dalam model mampu 

menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. R2 sama dengan 0, maka tidak 

ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam 

model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R2 sama 

dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel 
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independen yang digunakan dalam model menjelakan 100% variasi variabel 

dependen. 

Untuk menghitung koefisien determinasi digunakan rumus sebagai berikut: 

(Sarwono, 2007) 

 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi 

  r²    = Besarnya angka R square 

KD = r² x 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia  

“Informasi Pariwisata Nusantara” (2013), sebagai daerah tujuan wisata utama, 

kekayaan dan keindahan alam serta keunikan seni budaya Bali menjadi daya tarik 

utama. Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi andalan bukan hanya oleh 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tapi juga seluruh lapisan masyarakatnya banyak 

berharap dari sektor jasa ini untuk menggerakan roda pembangunan. 

Obyek wisatanya menyebar di kabupaten/kota yang ada ada yaitu Badung, 

Bangli, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Apa 

yang diperlukan Pemprov Bali maupun masyarakat untuk membangun pariwisata 

sebenarnya merupakan langkah tepat. Mengingat potensi Bali bukan di 

pertambangan atau energi, melainkan di pariwisata melalui budaya, seni, adat-

istiadat dan keindahan alamnya. 

Pulau Bali memiliki penduduk yang cukup padat sebagian besar (95%) 

penduduk pulau ini adalah orang Bali yang menganut agama Hindu Bali sisanya 

berasal dari berbagai daerah di Indonesia khususnya Jawa, Sumatra dan Nusa 

Tenggara. Masyarakat Hindu Bali memiliki pembagian kasta di dalam 

masyarakatnya sebagaimana juga masyarakat Hindu di India. Namun dalam 

kehidupan sehari-hari di Bali, pembagian kasta ini tidak berlaku secara ketat kecuali 
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dalam upacara keagamaan.Sekitar 90% penduduk Hindu Bali termasuk dalam 

kategori kasta Sudra atau kasta orang biasa. 

Bagi masyarakat Bali, seni telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari 

mereka. Seni selalu dibutuhkan dan selalu ada dalam setiap kegiatan 

kemasyarakatan di Bali apakah itu kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan lain-lain. 

Kegiatan mengukir dan melukis selalu dilakukan dalam setiap acara sosial atau 

keagamaan. 

4.2 Data Responden 

Data responden yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui distribusi jenis kelamin, usia, daerah asal dari responden dan berapa kali 

responden mengunjungi Bali. Adapun jumlah responden yang dibutuhkan adalah 96 

dan penyebaran kuesioner ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, berikut adalah 

gambaran secara umum deskripsi responden yang sedang mengunjungi Bali: 
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4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.1 

Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Dari data tersebut dapat diketahui perbandingan jumlah responden berjenis 

kelamin pria dan wanita. Responden berjenis kelamin pria sebesar 65% sedangkan 

responden berjenis kelamin wanita sebesar 35%. 

 

 

 

Sumber: Data DiolahPenulis (2013) 
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4.2.2 Usia Responden 

 

Gambar 4.2 

Diagram Responden Berdasarkan Usia 

 

Dari hasil data di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 16 tahun 

– 20 tahun adalah sebesar 36% , responden yang berusia 21 tahun – 25 tahun adalah 

sebesar 26%, untuk responden yang berusia 26 tahun – 30 tahun adalah sebesar 

25%, responden yang berusia 31 tahun – 35 tahun adalah sebesar 5%, responden 

berusia 36 tahun – 40 tahun adalah sebesar 14,4%, responden berusia 36 tahun – 40 

tahun adalah sebesar 3%, dan responden yang berusia 41 tahun – 45 tahun adalah 

sebesar 5%. 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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4.2.3 Daerah Asal Responden 

 

Gambar 4.3 

Diagram Responden Berdasarkan Daerah Asal 

 

Dari hasil data di atas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari 

daerah Jakarta adalah sebesar 22%, responden yang berasal dari daerah Jawa Barat 

adalah sebesar 11%, responden yang berasal dari daerah Jawa Timur adalah sebesar 

46%, responden yang berasal dari Jawa Tengah adalah sebesar 14% dan responden 

yang berasal dari daerah lainnya adalah sebesar 7%. 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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4.3.4 Jumlah Kunjungan Responden 

 

Gambar 4.4 

Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

 

Dari hasil data di atas dapat diketahui bahwa responden yang baru 1 kali 

mengunjungi Bali adalah sebesar 16%, responden yang sudah 2 kali mengunjungi 

Bali adalah sebesar 27%, responden yang sudah 3-5 kali mengunjungi Bali adalah 

sebesar 29%, dan responden yang sudah lebih dari 5 kali mengunjungi Bali adalah 

sebesar 28%. 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

Pengujian pre-test validitas dan reliabilitas instrumen telah dicoba pada 30 

responden. Instrumen terdiri dari 19 butir pernyataan dari variabel independen dan 7 

butir pernyataan pada variabel dependen. Jawaban terrendah diberi skor 1 (sangat 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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tidak setuju) dan tertinggi diberi skor 5 (sangat setuju). Pada uji validitas ini penguji 

menggunakan teknik Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), sedangkan untuk uji reliabilitas 

penguji menggunakan teknik Cronbach Alpha. Hasil uji validitas dan reliabilitas 

pada masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut: 

4.3.1 Uji Validitas 

4.3.1.1 Cognitive Image 

Pada variabel cognitive image penelitian ini terdapat 6 indikator yang terdiri 

dari daya tarik wisatawam, fasilitas mendasar, daya tarik lingkungan, pelayanan bagi 

wisatawan, kondisi alam, dan faktor lain-lain. 

Tabel 4.1 

Tabel KMO dan Bertlett’s Test 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas pada variabel 

cognitive image. Untuk mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,663 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 293,114 

Df 120 

Sig. ,000 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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Oleh karena itu, dilihat dari hasil KMO dan Bertlett’s Test pada tebel di atas 

diketahui bahwa variabel cognitive image memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) sebesar 0,663. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel cognitive image 

memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5, sehingga variabel cognitive image 

dinyatakan valid. 

4.3.1.1.1 Daya Tarik Wisatawan 

Tabel 4.2 

Tabel Uji Validitas Daya Tarik Wisatawan 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

DTW1 0,594 

DTW2 0,606 

DTW3 0,764 

DTW4 0,752 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator daya tarik wisatawanakan dianalisis untuk 4 butir pernyataan. Untuk 

mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix 

> 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

DTW1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,594, DTW2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,606, DTW3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,764, dan DTW4 memiliki nilai anti-image correlation 

matrix sebesar 0,752. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari daya 

tarik wisatawan memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, sehingga semua 

pernyataan pada indikator daya tarik wisatawan adalah valid. 
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4.3.1.1.2 Fasilitas Mendasar 

Tabel 4.3 

Tabel Uji Validitas Fasilitas Mendasar 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

FM1 0,624 

FM2 0,724 

FM3 0,615 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator fasilitas mendasarakan dianalisis untuk 3 butir pernyataan. Untuk 

mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix 

> 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

FM1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,624, FM2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,724, FM3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,615. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

dari fasilitas mendasar memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, sehingga 

semua pernyataan pada indikator fasilitas mendasar adalah valid. 
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4.3.1.1.3 Daya Tarik Lingkungan 

Tabel 4.4 

Tabel Uji Validitas Daya Tarik Lingkungan 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

DTL1 0,552 

DTL2 0,591 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator daya tarik lingkungan akan dianalisis untuk 2 butir pernyataan. Untuk 

mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix 

> 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

DTL1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,552, DTL2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,591. Dan dapat disimpulkan bahwa 

semua pernyataan dari daya tarik lingkungan memiliki nilai anti-image correlation 

matrix > 0,5, sehingga semua pernyataan pada indikator daya tarik lingkungan 

adalah valid. 
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4.3.1.1.4 Pelayanan Bagi Wisatawan 

Tabel 4.5 

Tabel Uji Validitas Pelayanan Bagi Wisatawan 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

PBW1 0,633 

PBW2 0,543 

PBW3 0,639 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator pelayanan bagi wisatawan akan dianalisis untuk 3 butir pernyataan. Untuk 

mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix 

> 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

PBW1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,633, PBW2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,543, PBW3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,639. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

dari pelayanan bagi wisatawan memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, 

sehingga semua pernyataan pada indikator pelayanan bagi wisatawan adalah valid. 

 

Pengaruh Destination..., Muhammad Faidzin Hernandi, Ma.-Ibs, 2013



 
 

98 
 

4.3.1.1.5 Kondisi Alam 

Tabel 4.6 

Tabel Uji Validitas Kondisi Alam 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

KA1 0,633 

KA2 0,783 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator kondisi alamakan dianalisis untuk 2 butir pernyataan. Untuk mengukur 

validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

KA1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,633, KA2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,783. Dan dapat disimpulkan bahwa 

semua pernyataan dari indikator kondisi alam memiliki nilai anti-image correlation 

matrix > 0,5, sehingga semua pernyataan pada indikator kondisi alam adalah valid. 
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4.3.1.1.6 Faktor Lain-lain 

Tabel 4.7 

Tabel Uji Validitas Faktor Lainnya 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

FLL1 0,857 

FLL2 0,752 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator faktor lain-lain akan dianalisis untuk 2 butir pernyataan. Untuk mengukur 

validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

FLL1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,857, FLL2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,752. Dan dapat disimpulkan bahwa 

semua pernyataan dari indikator fasilitas lain-lain memiliki nilai anti-image 

correlation matrix > 0,5, sehingga semua pernyataan pada indikator faktor lain-lain 

adalah valid. 
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4.3.1.2 Affective Image 

Tabel 4.8 

KMO dan Bartlett’s Test 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,699 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 24,927 

Df 3 

Sig. ,000 

 

Pada tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas pada variabel affective 

image. Untuk mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) > 0,5. 

Oleh karena itu, dilihat dari hasil KMO dan Bertlett’s Test pada tebel di atas 

diketahui bahwa variabel affective image memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

sebesar 0,699. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel affective image memiliki nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5, sehingga variabel affective image dinyatakan 

valid. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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Tabel 4.9 

Tabel Uji Validitas Affective Image 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

affective image akan dianalisis untuk 3 butir pernyataan. Untuk mengukur validitas 

setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

AI1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,712, AI2 memiliki nilai 

anti-image correlation matrix sebesar 0,730, AI3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,665. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

dari affective image memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, sehingga 

semua pernyataan pada variabel affective image adalah valid. 

 

 

 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

AI1 0,712 

AI2 0,730 

AI3 0,665 
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4.3.1.3 Tourist Satisfaction 

Tabel 4.10 

KMO dan Bartlett’s Test 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,663 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 17,745 

Df 3 

Sig. ,000 

 

Pada tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas pada variabel tourist 

satisfaction. Untuk mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) > 0,5. 

Oleh karena itu, dilihat dari hasil KMO dan Bertlett’s Test pada tebel di atas 

diketahui bahwa variabel tourist satisfaction memiliki nilai perhitungan sebesar 

0,663. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel tourist satisfaction memiliki nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5, sehingga variabel tourist satisfaction dinyatakan 

valid. 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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Tabel 4.11 

Tabel Uji Validitas Tourist Satisfaction 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

tourist satisfaction akan dianalisis untuk 3 butir pernyataan. Untuk mengukur 

validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

KW1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,628, KW2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,654, KW3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,734. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

dari kepuasan wisatawan memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, 

sehingga semua pernyataan pada variabel kepuasan wisatawan adalah valid. 

 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

KW1 0,628 

KW2 0,654 

KW3 0,734 
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4.3.1.4 Tourist Loyalty 

Tabel 4.12 

KMO dan Bartlett’s Test 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas pada variabel tourist 

loyalty. Untuk mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) > 0,5. 

Oleh karena itu, dilihat dari hasil KMO dan Bertlett’s Test pada tebel di atas 

diketahui bahwa variabel tourist loyalty memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

sebesar 0,600. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel tourist loyalty memiliki nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5, sehingga variabel tourist loyalty dinyatakan 

valid. 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,600 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 35,401 

df 6 

Sig. ,000 
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Tabel 4.13 

Tabel Uji Validitas Tourist Loyalty 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

LW1 0,613 

LW2 0,553 

LW3 0,608 

LW4 0,622 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

tourist loyalty akan dianalisis untuk 4 butir pernyataan. Untuk mengukur validitas 

setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

LW1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,613, LW2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,553, LW3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,608, LW4 memiliki nilai anti-image correlation matrix 

sebesar 0,622. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari tourist loyalty 

memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, sehingga semua pernyataan pada 

variabel loyalitas adalah valid. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

Untuk pengujian reliabelitas ini ada 4 variabel yang harus diiuji, yaitu 

cognitive image, affective image, tourist satisfaction dan tourist loyalty. 

4.3.2.1 Cognitive Image 

Tabel 4.14 

Tabel Reliabilitas Cognitive Image 

 

 

 

 

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha pada variabel 

cognitive image yaitu sebesar 0,800 dengan jumlah pernyataan sebanyak 16 butir. 

Dengan demikian, nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga tingkat reliabilitas 

adalah Reliable. 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,800 16 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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4.3.2.2 Affective Image 

Tabel 4.15 

Tabel Reliabilitas Affective Image 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,792 3 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha pada variabel 

affective image yaitu sebesar 0,792 dengan jumlah pernyataan sebanyak 3 butir. 

Dengan demikian, nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga tingkat reliabilitas 

adalah Reliable. 

4.3.2.3 Tourist Satisfaction 

Tabel 4.16 

Tabel Reliabilitas Kepuasan Wisatawan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,727 3 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha pada 

variabel tourist satisfaction yaitu sebesar 0,727 dengan jumlah pernyataan sebanyak 
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3 butir. Dengan demikian, nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga tingkat 

reliabilitas adalah Reliable. 

4.3.2.4 Tourist Loyalty 

Tabel 4.17 

Tabel Reliabilitas Tourist Loyalty 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,708 4 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha pada variabel 

tourist loyalty yaitu sebesar 0,708 dengan jumlah pernyataan sebanyak 4 butir. 

Dengan demikian, nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga tingkat reliabilitas 

adalah Reliable. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Ketepatan dalam pengujian hipotesis mengenai hubungan variabel-variabel 

penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian 

tersebut. Oleh karena itu, sebelum menguji hipotesis perlu dilakukan pengujian 

terhadap validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian yang dipakai. Pengujian 

instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 96 

responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah 

valid dimana nilai anti-image correlation > 0,5 (Hair et al, 2010). Suatu instrument 
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(kuesioner) dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas 

sebesar 0,6 atau lebih (priyatno, 2008). 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrumen yang akan diukur (Hair et al, 2010). Penelitian ini menggunakan uji 

validitas teknik Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) yang melihat besaran nilai anti-image 

correlation > 0,5 dengan banyaknya jumlah responden yaitu 96 responden. Terdapat 

4 variabel yang akan diuji tingkat validitasnya yaitu, cognitive image, affective 

image, tourist satisfaction dan tourist loyalty. Adapun hasil-hasil pengujian tersebut 

adalah: 

4.4.1.1 Cognitive Image 

Menurut Çoban (2012), cognitive element dideskripsikan suatu keyakinan 

dan informasi yang seseorang ketahui mengenai suatu tempat, cognitive element 

umumnya muncul sebagai hasil dari evaluasi terhadap seseorang yang pernah 

tinggal atau menempati tempat tersebut dan keadaan yang pernah terjadi. 

Sementara itu, didalam penelitian ini ada 6 indikator dari variabel cognitive 

image yang diteliti, ke enam indikator tersebut adalah daya tarik wisatawan, fasilitas 

mendasar, daya tarik lingkungan, pelayanan bagi wisatawan, kondisi alam dan 

faktor lain-lain. 
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Tabel 4.18 

Tabel KMO dan Bertlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,732 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 482,677 

Df 120 

Sig. ,000 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas pada variabel 

cognitive image. Untuk mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5. 

Oleh karena itu, dilihat dari hasil KMO dan Bertlett’s Test pada tebel di atas 

diketahui bahwa variabel cognitive image memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) sebesar 0,732. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel cognitive image 

memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5, sehingga variabel cognitive image 

dinyatakan valid. 
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4.4.1.1.1 Daya Tarik Wisatawan 

Tabel 4.19 

Tabel Uji Validitas Daya Tarik Wisatawan 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

DTW1 0,805 

DTW2 0,758 

DTW3 0,585 

DTW4 0,797 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada indikator 

daya tarik wisatawan akan dianalisis untuk 4 butir pernyataan. Untuk mengukur 

validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

DTW1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,805, DTW2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,758, DTW3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,585, dan DTW4 memiliki nilai anti-image correlation 

matrix sebesar 0,797. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari daya 

tarik wisatawan memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, sehingga semua 

pernyataan pada indikator daya tarik wisatawan adalah valid. 
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4.4.1.1.2 Fasilitas Mendasar 

Tabel 4.20 

Tabel Uji Validitas Fasilitas Mendasar 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

FM1 0,772 

FM2 0,749 

FM3 0,804 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator fasilitas mendasarakan dianalisis untuk 3 butir pernyataan. Untuk 

mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix 

> 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

FM1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,772, FM2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,749, FM3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,804. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

dari fasilitas mendasar memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, sehingga 

semua pernyataan pada indikator fasilitas mendasar adalah valid. 
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4.4.1.1.3 Daya Tarik Lingkungan 

Tabel 4.21 

Tabel Uji Validitas Daya Tarik Lingkungan 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

DTL1 0,762 

DTL2 0,802 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator daya tarik lingkungan akan dianalisis untuk 2 butir pernyataan. Untuk 

mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix 

> 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

DTL1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,762, DTL2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,802. Dan dapat disimpulkan bahwa 

semua pernyataan dari daya tarik lingkungan memiliki nilai anti-image correlation 

matrix > 0,5, sehingga semua pernyataan pada indikator daya tarik lingkungan 

adalah valid. 
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4.4.1.1.4 Pelayanan Bagi Wisatawan 

Tabel 4.22 

Tabel Uji Validitas Pelayanan Bagi Wisatawan 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

PBW1 0,740 

PBW2 0,638 

PBW3 0,635 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator pelayanan bagi wisatawan akan dianalisis untuk 3 butir pernyataan. Untuk 

mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix 

> 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

PBW1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,740, PBW2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,638, PBW3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,635. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

dari pelayanan bagi wisatawan memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, 

sehingga semua pernyataan pada indikator pelayanan bagi wisatawan adalah valid. 
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4.4.1.1.5 Kondisi Alam 

Tabel 4.23 

Tabel Uji Validitas Kondisi Alam 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

KA1 0,574 

KA2 0,670 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator kondisi alam akan dianalisis untuk 2 butir pernyataan. Untuk mengukur 

validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

KA1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,574, KA2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,670. Dan dapat disimpulkan bahwa 

semua pernyataan dari indikator kondisi alam memiliki nilai anti-image correlation 

matrix > 0,5, sehingga semua pernyataan pada indikator kondisi alam adalah valid. 
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4.4.1.1.6 Faktor Lain-lain 

Tabel 4.24 

Tabel Uji Validitas Faktor Lain-lain 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

FLL1 0,737 

FLL2 0,724 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada 

indikator faktor lain-lain akan dianalisis untuk 2 butir pernyataan. Untuk mengukur 

validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

FLL1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,737, FLL2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,724. Dan dapat disimpulkan bahwa 

semua pernyataan dari indikator fasilitas lain-lain memiliki nilai anti-image 

correlation matrix > 0,5, sehingga semua pernyataan pada indikator faktor lain-lain 

adalah valid. 

4.4.1.2 Affective Image 

Menurut Çoban (2012) affective element dapat dideskripsikan dengan apa 

yang seseorang rasakan mengenai suatu tempat. Lebih jelasnya, affective image 

mengenai suatu tempat mengenai suka atau tidak suka disuatu tempat, affective 

image yang dimiliki seseorang mengenai suatu tempat sebagai pengetahuan, 

keyakinan, dan pemikiran dapat terhubungan dengan cognitive image (Çoban, 

2012). 
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Tabel 4.25 

KMO dan Bartlett’s Test 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas pada variabel affective 

image. Untuk mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) > 0,5. 

Oleh karena itu, dilihat dari hasil KMO dan Bertlett’s Test pada tebel di atas 

diketahui bahwa variabel affective image memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

sebesar 0,657. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel affective image memiliki nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5, sehingga variabel affective image dinyatakan 

valid. 

 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,657 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 69,829 

df 3 

Sig. ,000 
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Tabel 4.26 

Tabel Uji Validitas Affective Image 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

affective image akan dianalisis untuk 3 butir pernyataan. Untuk mengukur validitas 

setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

AI1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,615, AI2 memiliki nilai 

anti-image correlation matrix sebesar 0,730, AI3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,657. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

dari affective image memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, sehingga 

semua pernyataan pada variabel affective image adalah valid. 

4.4.1.3 Tourist Satisfaction 

Kotler dan Keller (2012) mengatakan kepuasan merupakan tingkat perasaan 

dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang 

diterima dan diharapkan. 

 

 

 

 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

AI1 0,615 

AI2 0,730 

AI3 0,657 
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Tabel 4.27 

KMO dan Bartlett’s Test 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas pada variabel tourist 

satisfaction. Untuk mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) > 0,5. 

Oleh karena itu, dilihat dari hasil KMO dan Bertlett’s Test pada tebel di atas 

diketahui bahwa variabel tourist satisfaction memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) sebesar 0,673. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel tourist satisfaction 

memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5, sehingga variabel tourist 

satisfaction dinyatakan valid. 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,673 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 61,866 

Df 3 

Sig. ,000 
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Tabel 4.28 

Tabel Uji Validitas Tourist Satisfaction 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

tourist satisfaction akan dianalisis untuk 3 butir pernyataan. Untuk mengukur 

validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

KW1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,686, KW2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,638, KW3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,707. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

dari tourist satisfaction memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, sehingga 

semua pernyataan pada variabel tourist satisfaction adalah valid. 

4.4.1.4 Tourist Loyalty 

Konsep loyalitas pelanggan lebih banyak dikaitkan dengan perilaku daripada 

sikap, bila seseorang merupakan pelanggan yang loyal, maka akan menunjukkan 

perilaku pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian nonrandom yang 

diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pembelian keputusan (Griffin, 

2005). 

 

 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

KW1 0,686 

KW2 0,638 

KW3 0,707 
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Tabel 4.29 

KMO dan Bartlett’s Test 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,679 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 104,267 

df 6 

Sig. ,000 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui hasil perhitungan validitas pada variabel tourist 

loyalty. Untuk mengukur validitas setiap pernyataan dibutuhkan nilai Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) > 0,5. 

Oleh karena itu, dilihat dari hasil KMO dan Bertlett’s Test pada tebel di atas 

diketahui bahwa variabel tourist loyalty memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

sebesar 0,679. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel tourist loyalty memiliki nilai 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) > 0,5, sehingga variabel tourist loyalty dinyatakan 

valid. 
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Tabel 4.30 

Tabel Uji Validitas Tourist Loyalty 

Indikator pernyataan Anti-Image Correlation 

LW1 0,805 

LW2 0,808 

LW3 0,638 

LW4 0,627 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan validitas pada variabel 

tourist loyalty akan dianalisis untuk 4 butir pernyataan. Untuk mengukur validitas 

setiap pernyataan dibutuhkan nilai anti-image correlation matrix > 0,5. 

Oleh karena itu, dari hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa 

LW1 memiliki nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,805, LW2 memiliki 

nilai anti-image correlation matrix sebesar 0,808, LW3 memiliki nilai anti-image 

correlation matrix sebesar 0,638, LW4 memiliki nilai anti-image correlation matrix 

sebesar 0,627. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari tourist loyalty 

memiliki nilai anti-image correlation matrix > 0,5, sehingga semua pernyataan pada 

variabel tourist loyalty adalah valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan 

hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal 

(reliable). Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. 

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0,6. 

Pengaruh Destination..., Muhammad Faidzin Hernandi, Ma.-Ibs, 2013



 
 

123 
 

Menurut Sekaran (1992, dalam Priyatno, 2008) reliabilitas yang kurang dari 0,6 

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. 

Terdapat 4 variabel dalam pengujian reliabilitas ini yaitu, cognitive image, 

affective image, tourist satisfation dan tourist loyalty dengan jumlah responden 

sebanyak 96 responden. 

4.4.2.1 Cognitive Image 

Tabel 4.31 

Tabel Reliabilitas Cognitive Image 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha pada variabel 

cognitive image yaitu sebesar 0,807 dengan jumlah pernyataan sebanyak 16 butir. 

Dengan demikian, nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga tingkat reliabilitas 

adalah Reliable. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,807 16 
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4.4.2.2 Affective Image 

Tabel 4.32 

Tabel Reliabilitas Affective Image 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,745 3 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha pada variabel 

affective image yaitu sebesar 0,745 dengan jumlah pernyataan sebanyak 3 butir. 

Dengan demikian, nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga tingkat reliabilitas 

adalah Reliable. 

4.4.2.3 Tourist Satisfaction 

Tabel 4.33 

Tabel Reliabilitas Tourist Satisfaction 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,737 3 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha pada 

variabel tourist satisfaction yaitu sebesar 0,737 dengan jumlah pernyataan sebanyak 

Pengaruh Destination..., Muhammad Faidzin Hernandi, Ma.-Ibs, 2013



 
 

125 
 

3 butir. Dengan demikian, nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga tingkat 

reliabilitas adalah Reliable. 

4.4.2.4 Tourist Loyalty 

Tabel 4.34 

Tabel Reliabilitas Tourist Loyalty 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha pada variabel 

tourist loyalty yaitu sebesar 0,733 dengan jumlah pernyataan sebanyak 4 butir. 

Dengan demikian, nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga tingkat reliabilitas 

adalah Reliable. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode path 

analysis, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi data, yaitu 4 asumsi 

klasik berikut: 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian mempunyai 

sebaran data yang normal, maka dalam penelitian ini digunakan pengujian 

normalitas data dengan menggunakan diagram plot normal (Normal Probabilty 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,733 4 
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Plot). Dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap tiap-tiap variabel. 

4.5.1.1 Analisis Diagram 

Untuk melihat data terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat dari 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting 

data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

 

Gambar 4.5 

Diagram Plots Uji Normalitas Data 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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 Pada output yang dihasilkan program SPSS 20 yang ditunjukkan pada gambar 

di atas, tampak dari gambar tersebut menunjukkan bahwa data bergerombol 

disekitar garis uji yang mengarah ke kanan atas, tidak adanya gerombolan plot data 

yang terletak jauh dari garis uji normalitas. Dengan demikian data tersebut bisa 

dikatakan mempunyai sebaran yang normal atau dengan kata lain telah memenuhi 

asumsi normalitas sebaran data. 

4.5.1.2 Analisis Statistik 

Pendekatan analisis statistik uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan Non parametric Test - One Sample K-S. Apabila hasil 

Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal, namun 

apabila nilainya < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

Tabel 4.35 

Tabel Analisis Statistik Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 96 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1,17136093 

Most Extreme Differences 

Absolute ,054 

Positive ,054 

Negative -,044 

Kolmogorov-Smirnov Z ,531 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,941 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan Asymp. Sig. (2-

tailed) yaitu sebesar 0,941 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho 

tidak dapat ditolak dan seluruh variabel independen dan dependen yang digunakan 

dalam pengujian mempunyai sebaran yang normal, sehingga dapat dilakukan 

pengujian lebih lanjut karena asumsi kenormalan data telah terpenuhi. 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi/melihat ada/tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini 

dapat dilihat dari nilai Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka 

terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Tabel 4.36 

Tabel Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.397 2.520

.788 1.270

.378 2.647

Cognitive Image

Affective Image

Kepuasan Wisatawan

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Loyalitas Wisatawana. 

 

 

Jika dilihat dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa cognitive 

image memiliki nilai VIF sebesar 2,520, affective image memilliki nilai VIF sebesar 

1,270, dan tourist satisfaction memiliki nilai VIF sebesar 2,647. Dapat disimpulkan 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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bahwa ke-3 variabel bebas tidak terjadi multikolineritas dengan ditunjukkan nilai 

VIF dari seluruh variabel bebas tersebut lebih kecil dari 10 (VIF < 10). 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.37 

Tabel Uji Heteroskedastisitas Spearman 

Correlations

-.050

.631

96

.031

.767

96

.024

.816

96

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Cognitive Image

Affective Image

Kepuasan Wisatawan

Spearman's rho

Unstandardized

Residual for Kepuasan

Wisatawan, Affective

Image, Cognitive Image,

Loyalitas Wisatawan

 

 

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa untuk hasil uji korelasi spearman dari ke-3 

variabel independen di atas diperoleh nilai signifikansi untuk cognitive image sebesar 

0.631, affective image sebesar 0.767, dan untuk tourist satisfaction sebesar 0.816 yang 

berada di atas alpha 0.05, maka hal ini dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen 

adalah homogen (tidak terjadi heteroskedastisitas), sehingga dapat dilakukan pengujian 

lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada setiap 

variabel independen yang akan diuji karena mempunyai nilai signifikansi yang > 0.05. 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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4.5.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (error) dari variabel terikat dan 

variabel bebas yang akan di uji, dan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi di 

dalam model regresi digunakan uji Durbin Watson dengan membandingkan nilai 

Durbin Watson statistik (DWhitung)  dengan nilai Durbin Watson tabel (Ghozali, 

2011). 

Tabel 4.38 

Hasil Uji Durbin watson 

Model Summarya,b

1.808

Model

1

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Kepuasan

Wisatawan, Affective Image, Cognitive Image

a. 

Dependent Variable: Loyalitas Wisatawanb. 

 

 

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh nilai dw berada diantara +2 dan -2 atau 

yaitu -2 < 1.808 < +2. Berarti dapat disimpulkan bahwa galat nilai-nilai pengamatan 

bersifat bebas (tidak ada autokorelasi). 

 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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4.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Analisis Jalur 

Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat 

yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel 

tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung (R. D. 

Rutherford, 1993) (dikutip Sarwono, 2007). 

4.6.1.1 Pengaruh Cognitive Image dan Affective Image Terhadap Tourist 

Satisfaction 

4.6.1.1.1 Analisis Regresi 

Pada bagian ini analisis dibagi menjadi dua. Pertama, dengan melihat 

pengaruh secara gabungan dan kedua, melihat pengaruh secara parsial. 

A. Melihat pengaruh cognitive dan affective image secara gabungan 

terhadap tourist satisfaction. 

Untuk melihat pengaruh variabel cognitive dan affective image 

terhadap tourist satisfaction secara gabungan, dapat dilihat dari hasil 

perhitungan dalam model summary, khususnya angka R square 

dibawah ini: 
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Tabel 4.39 

Tabel Model Summary 

 

Besarnya angka R square (r²) adalah 0,622. Angka tersebut digunakan 

untuk melihat besarnya pengaruh cognitive dan affective image 

terhadap tourist satisfaction dengan cara menghitung koefisien 

determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

KD = r² x 100% 

KD = 0,622 x 100% 

KD = 62,2% 

Hasil dari perhitungan tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh 

cognitive dan affective image terhadap tourist satisfaction secara 

gabungan adalah sebesar 62,2%, sedangkan sisanya sebesar 37,8% 

(100% - 62,2%) dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, 

variabilitas tourist satisfaction yang dapat diterangkan dengan 

menggunakan variabel cognitive dan affective image sebesar 62,2%, 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,789a ,622 ,614 ,995 

a. Predictors: (Constant), Affective Image, Cognitive Image 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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sementara pengaruh sebesar 37,8% disebabkan oleh variabel-variabel 

lain diluar model ini. 

Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan dengan 

angka-angka pada tabel anova dibawah ini: 

Tabel 4.40 

Tabel Anova 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 151,708 2 75,854 76,575 ,000b 

Residual 92,125 93 ,991   

Total 243,833 95    

a. Dependent Variable: Kepuasan Wisatawan 

b. Predictors: (Constant), Affective Image, Cognitive Image 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Hipotesisnya berbunyi sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada hubungan linier antara cognitive dan affective image 

dengan tourist satisfaction. 

Ha: Ada hubungan linier antara cognitive dan affective image dengan 

tourist satisfaction. 

Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan 

membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel. Cara 

Pengaruh Destination..., Muhammad Faidzin Hernandi, Ma.-Ibs, 2013



 
 

134 
 

kedua ialah dengan membandingkan taraf signifikansi (sig) hasil 

perhitungan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Namun pada 

penelitian ini menggunakan cara yang kedua dengan membandingkan 

taraf signifikansi dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika sig penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. 

Jika sig penelitian > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak. 

Berdasarkan perhitungan angka signifikansi sebesar 0,00 < 0,05, maka 

Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. Artinya, ada hubungan linier 

antara cognitive dan affective image dengan tourist satisfaction. 

B.  Melihat pengaruh cognitive dan affective image secara parsial terhadap 

tourist satisfaction. 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel cognitive dan affective 

image terhadap tourist satisfaction secara sendiri-sendiri/parsial, 

digunakan uji t. Sementara itu, untuk melihat besarnya pengaruh, 

digunakan angka Beta atau Standardized Coefficient dibawah ini: 
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Tabel 4.41 

Tabel Coefficient 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -5,463 1,442  -3,787 ,000 

Cognitive Image ,223 ,022 ,707 10,136 ,000 

Affective Image ,182 ,077 ,166 2,374 ,020 

a. Dependent Variable: Kepuasan Wisatawan 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

 

B.1 Hubungan antara cognitive image dan tourist satisfaction 

Untuk melihat apakah ada hubungan linier antara cognitive image 

dan tourist satisfaction, dapat dilakukan langkah analisis sebagai 

berikut: 

Pertama: menentukan hipotesis 

Ho: Tidak ada hubungan linier antara cognitive image dengan 

tourist satisfaction. 

Ha: Ada hubungan linier antara cognitive image dengan tourist 

satisfaction. 

Kedua: Menghitung besarnya angka t penelitian 

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh angka t 

penelitian sebesar 10,136, dan 2,374. 
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Ketiga: menghitung besarnya angka t tabel dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan (DK) dengan 

ketentuan DK = n – 2 atau 96 – 2 = 94. Dari ketentuan tersebut, 

diperoleh angka t tabel sebesar 1,985. 

Keempat: Menentukan Kriteria 

Jika t penelitian > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak. 

Jika t penelitian < t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha 

ditolak. 

Kelima: Membuat keputusan: 

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t penelitian sebesar 

10,136 > t tabel sebesar 1,985 sehingga Ho ditolak dan Ha tidak 

dapat ditolak. Artinya ada hubungan linier antara cognitive image 

dengan tourist satisfaction. Besarnya pengaruh cognitive image 

terhadap tourist satisfaction sebesar 0,707 atau 70,7%. 

B.2 Hubungan antara affective image dan tourist satisfaction 

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t penelitian sebesar 

2,374 > t tabel sebesar 1,985 sehingga Ho ditolak dan Ha tidak 

dapat ditolak. Artinya ada hubungan linier antara affective image 
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dengan tourist satisfaction. Besarnya pengaruh affective image 

terhadap tourist satisfaction sebesar 0,166 atau 16,6%. 

4.6.1.1.2 Analisis Korelasi 

Bagian kedua akan menganalisis korelasi antar variabel cognitive dan 

affective image dengan hasil perhitungan dalam SPSS 20 sebagaimana tertera di 

bawah ini: 

Tabel 4.42 

Tabel Correlations 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel 

cognitive dan affective image sebesar 0,406. Untuk menafsirkan angka tersebut, 

digunakan kriteria sebagai berikut (Sarwono, 2007): 

• 0 – 0,25       : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada) 

• > 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

• > 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

• > 0,75 – 1    : Korelasi sangat kuat 

Correlations 

 Cognitive Image Affective Image 

Cognitive Image 

Pearson Correlation 1 ,406** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 96 96 

Affective Image 

Pearson Correlation ,406** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 
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Korelasi sebesar 0,406 mempunyai maksud hubungan antara variabel 

cognitive dan affective image cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif). 

Searah artinya jika cognitive image tinggi maka affective image juga tinggi. Korelasi 

dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Jika 

angka signifikansi (sig) < 0,05, maka hubungan kedua variabel signifikan, begitu 

juga sebaliknya jika angka signifikansi (sig) > 0,05 maka hubungan kedua variabel 

tidak signifikan. 

4.6.1.2 Pengaruh Cognitive Image, Affective Image dan Tourist Satisfaction 

Terhadap Tourist Loyalty 

4.6.1.2.1 Analisis Regresi 

Pada bagian ini analisis dibagi menjadi dua. Pertama, dengan melihat 

pengaruh secara gabungan dan kedua, melihat pengaruh secara parsial. 

A. Melihat pengaruh cognitive image, affective image, dan tourist 

satisfaction secara gabungan terhadap tourist loyalty. 

Untuk melihat pengaruh variabel cognitive image, affective image dan 

tourist satisfaction terhadap tourist loyalty secara gabungan, dapat 

dilihat dari hasil perhitungan dalam model summary, khususnya angka 

R square dibawah ini: 

 

 

 

Pengaruh Destination..., Muhammad Faidzin Hernandi, Ma.-Ibs, 2013



 
 

139 
 

Tabel 4.43 

Tabel Model Summary 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,791a ,625 ,613 1,190 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Wisatawan, Affective Image, Cognitive 

Image 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Besarnya angka R square (r²) adalah 0,625. Angka tersebut digunakan 

untuk melihat besarnya pengaruh cognitive image, affective image, dan 

tourist satisfaction terhadap tourist loyalty dengan cara menghitung 

koefisien determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

KD = r² x 100% 

KD = 0,625 x 100% 

KD = 62,5% 

Hasil dari perhitungan tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh 

cognitive dan affective image terhadap tourist satisfaction secara 

gabungan adalah sebesar 62,5%, sedangkan sisanya sebesar 37,5% 

(100% - 62,5%) dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, 

variabilitas tourist loyalty yang dapat diterangkan dengan 

menggunakan variabel cognitive image, affective image, dan tourist 
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satisfaction sebesar 62,5%, sementara pengaruh sebesar 37,5% 

disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model ini. 

Untuk mengetahui apakah model regresi di atas sudah benar atau salah, 

diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan angka F 

sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.44 

Tabel Anova 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

 

Regression 217.641 3 72.547 51.204 .000b 

Residual 130.348 92 1.417   

Total 347.990 95    

a. Dependent Variable: Loyalitas Wisatawan 

b. Predictors: (Constant), Kepuasan Wisatawan, Affective Image, Cognitive 

Image 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Hipotesisnya berbunyi sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada hubungan linier antara cognitive, affective image dan 

tourist satisfaction dengan tourist loyalty. 

Ha: Ada hubungan linier antara cognitive, affective image dan tourist 

satisfaction dan tourist loyalty. 
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Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan 

membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel. Cara 

kedua ialah dengan membandingkan taraf signifikansi (sig) hasil 

perhitungan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Namun pada 

penelitian ini menggunakan cara yang kedua dengan membandingkan 

taraf signifikansi dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika sig penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. 

Jika sig penelitian > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak. 

Berdasarkan perhitungan angka signifikansi sebesar 0,00 < 0,05, maka 

Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. Artinya, ada hubungan linier 

antara cognitive imgae, affective image dan tourist satisfaction dengan 

tourist loyalty. 

B. Melihat pengaruh cognitive image, affective image dan tourist 

satisfaction secara parsial terhadap tourist loyalty. 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel cognitive image, affective 

image dan tourist satisfaction terhadap tourist loyalty secara sendiri-

sendiri/parsial, digunakan uji t. Sementara itu, untuk melihat besarnya 

pengaruh, digunakan angka Beta atau Standardized Coefficient 

dibawah ini: 
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Tabel 4.45 

Tabel Coefficient 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -3,395 1,853  -1,832 ,070 

Cognitive Image ,183 ,038 ,485 4,785 ,000 

Affective Image ,288 ,094 ,220 3,054 ,003 

Kepuasan Wisatawan ,262 ,124 ,219 2,110 ,038 

a. Dependent Variable: Loyalitas Wisatawan 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

B.1 Hubungan antara cognitive image dan tourist loyalty 

Untuk melihat apakah ada hubungan linier antara cognitive image 

dan tourist satisfaction, dapat dilakukan langkah analisis sebagai 

berikut: 

Pertama: menentukan hipotesis 

Ho: Tidak ada hubungan linier antara cognitive image dengan tourist 

satisfaction. 

Ha: Ada hubungan linier antara cognitive image dengan tourist 

satisfaction. 
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Kedua: Menghitung besarnya angka t penelitian 

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh angka t 

penelitian sebesar 4,785, 3,054, dan 2,110. 

Ketiga: menghitung besarnya angka t tabel dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan (DK) dengan 

ketentuan DK = n – 2 atau 96 – 2 = 94. Dari ketentuan tersebut, 

diperoleh angka t tabel sebesar 1,985. 

Keempat: Menentukan Kriteria 

Jika t penelitian > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak. 

Jika t penelitian < t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha 

ditolak. 

Kelima: Membuat keputusan: 

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t penelitian sebesar 

4,785 > t tabel sebesar 1,985 sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak. Artinya ada hubungan linier antara cognitive image dengan 

tourist loyalty. Besarnya pengaruh cognitive image terhadap tourist 

loyalty sebesar 0,485 atau 48,5%. 
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B.2 Hubungan antara affective image dan tourist loyalty 

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t penelitian sebesar 

3,054 > t tabel sebesar 1,985 sehingga Ho ditolak dan Ha tidak 

dapat ditolak. Artinya ada hubungan linier antara affective image 

dengan tourist loyalty. Besarnya pengaruh affective image terhadap 

tourist loyalty sebesar 0,220 atau 22 %. 

B.3 Hubungan antara tourist satisfaction dan tourist loyalty 

Didasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t penelitian sebesar 

2,110 > t tabel sebesar 1,985 sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak. Artinya ada hubungan linier antara tourist satisfaction 

dengan tourist loyalty. Besarnya pengaruh tourist satisfaction 

terhadap tourist loyalty sebesar 0,219 atau 21,9 %. 
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4.6.1.2.2 Analisis Korelasi 

Bagian kedua akan menganalisis korelasi antar variabel cognitive dan 

affective image dengan hasil perhitungan dalam SPSS 20 sebagaimana tertera di 

bawah ini: 

Tabel 4.46 

Tabel Correlations 

Correlations 

 Cognitive 

Image 

Affective 

Image 

Kepuasan 

Wisatawan 

Cognitive 

Image 

Pearson Correlation 1 ,406** ,774** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 96 96 96 

Affective 

Image 

Pearson Correlation ,406** 1 ,453** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 96 96 96 

Kepuasan 

Wisatawan 

Pearson Correlation ,774** ,453** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 96 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

A.1 Korelasi antara cognitive dan affective image 

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel 

cognitive dan affective image sebesar 0,406. Untuk menafsirkan 

angka tersebut, digunakan kriteria sebagai berikut (Sarwono, 2007): 

• 0 – 0,25       : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada) 

• > 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

• > 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

• > 0,75 – 1    : Korelasi sangat kuat 
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Korelasi sebesar 0,406 mempunyai maksud hubungan antara variabel 

cognitive dan affective image cukup kuat dan searah (karena hasilnya 

positif). Searah artinya jika cognitive image tinggi maka affective 

image juga tinggi. Korelasi dua variabel bersifat signifikan karena 

angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Jika angka signifikansi (sig) 

< 0,05 maka hubungan kedua variabel signifikan, begitu juga 

sebaliknya jika angka signifikansi (sig) > 0,05 maka hubungan kedua 

variabel tidak signifikan. 

A.2 Korelasi antara cognitive image dan tourist satisfaction 

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel 

cognitive image dan tourist satisfaction sebesar 0,774. Untuk 

menafsirkan angka tersebut, digunakan kriteria sebagai berikut 

(Sarwono, 2007): 

• 0 – 0,25       : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada) 

• > 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

• > 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

• > 0,75 – 1    : Korelasi sangat kuat 

Korelasi sebesar 0,774 mempunyai maksud hubungan antara variabel 

cognitive image dan tourist satisfaction sangat kuat dan searah 

(karena hasilnya positif). Searah artinya jika cognitive image tinggi 

maka tourist satisfaction juga tinggi. Korelasi dua variabel bersifat 
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signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Jika angka 

signifikansi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel signifikan, 

begitu juga sebaliknya jika angka signifikansi (sig) > 0,05 maka 

hubungan kedua variabel tidak signifikan. 

A.3 Korelasi antara affective image dan tourist satisfaction 

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel 

affective image dan tourist satisfaction sebesar 0,453. Untuk 

menafsirkan angka tersebut, digunakan kriteria sebagai berikut 

(Sarwono, 2007): 

• 0 – 0,25       : Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada) 

• > 0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

• > 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

• > 0,75 – 1    : Korelasi sangat kuat 

Korelasi sebesar 0,453 mempunyai maksud hubungan antara variabel 

affective image dan tourist satisfaction cukup kuat dan searah (karena 

hasilnya positif). Searah artinya jika affective image tinggi maka 

tourist satisfaction juga tinggi. Korelasi dua variabel bersifat 

signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Jika angka 

signifikansi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel signifikan, 

begitu juga sebaliknya jika angka signifikansi (sig) > 0,05 maka 

hubungan kedua variabel tidak signifikan. 
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4.6.1.2.3 Perhitungan Pengaruh 

A. Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE) 

Untuk menghitung pengaruh langsung atau DE, digunakan formula 

sebagai berikut: 

• Pengaruh variabel cognitive image terhadap tourist satisfaction 

Xı          Yı = 0,707 

• Pengaruh variabel affective image terhadap tourist satisfaction 

X₂           Yı = 0,166 

• Pengaruh variabel cognitive image terhadap tourist loyalty 

Xı          Y₂ = 0,485 

• Pengaruh variabel affective image terhadap tourist loyalty 

X₂          Y₂ = 0,220 

• Pengaruh variabel tourist satisfaction terhadap tourist loyalty 

Yı          Y₂ = 0,219 

B. Pengaruh tidak langsung (Indirect Effect atau IE) 

Untuk menghitung pengaruh tidak langsung atau IE, digunakan formula 

sebagai berikut: 

• Pengaruh variabel cognitive image terhadap tourist loyalty melalui 

tourist satisfaction 

Xı          Yı           Y₂ = (0,707 x 0,219) = 0,155 
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•  Pengaruh variabel affective image terhadap tourist loyalty melalui 

tourist satisfaction 

X₂          Yı           Y₂ = (0,166 x 0,219) = 0,036 

C. Pengaruh Total (Total Effect) 

• Pengaruh variabel cognitive image terhadap tourist loyalty melalui 

tourist satisfaction 

Xı          Yı           Y₂ = (0,485 + 0,155) = 0,640 

• Pengaruh variabel affective image terhadap tourist loyalty melalui 

tourist satisfaction 

X₂          Yı           Y₂ = (0,220 + 0,036) = 0,256 
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4.6.1.2.4 Diagram Jalur untuk Model II 

 

                                                 Єı  0,378                     Є₂  0,375 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Diagram Jalur untuk Model II 

 

Keterangan: 

• H1 : Warna biru 

• H2 : Warna hijau 

• H3 : Warna hitam 

• H4 : Warna merah 

• H5 : Warna orange 

• H6 : Warna ungu 

 

Persamaan Struktural untuk model tersebut ialah: 

Sub struktur 1: Y₁ = 0,707X₁ + 0,166X₂ + Є₁ 

Sub struktur 2: Y₂ = 0,485X₁ + 0,220X₂ + 0,219Y₁ + Є₂ 

 

X1 

X2 

Y1 Y2 

py₁x₁ 
0,707 

py₁x₂ 
0,166 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

py₂x₁ 
0,485 

 

py₂x₂ 
0,220 

 

py₂y₁ x₁ 
0,155 

 py₂y₁ x₂ 
0,036 
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4.6.2 Kesimpulan 

1. Ada pengaruh langsung antara cognitive image (X1) yang dilakukan 

terhadap tourist satisfaction (Y1) sebesar 0,707. 

2. Ada pengaruh langsung antara affective image (X2) yang dilakukan 

terhadap tourist satisfaction (Y1) sebesar 0,166. 

3. Ada pengaruh langsung antara cognitive image (X1) yang dilakukan 

terhadap tourist loyalty (Y2) sebesar 0,485. 

4. Ada pengaruh langsung antara affective image (X2) yang dilakukan 

terhadap tourist loyalty (Y2) sebesar 0,220. 

5. Ada hubungan tidak langsung antara cognitive image (X1) terhadap 

tourist loyalty (Y2) melalui tourist satisfaction (Y1) sebesar 0,155. 

Sehingga cognitive image (X1) mempunyai pengaruh total (akumulasi 

dari pengaruh langsung dan tidak langsung) terhadap tourist loyalty (Y2) 

sebesar 0,640. 

6. Ada hubungan tidak langsung antara affective image (X2) terhadap tourist 

loyalty (Y2) melalui tourist satisfaction (Y1) sebesar 0,036. Sehingga 

affective image (X2) mempunyai pengaruh total (akumulasi dari pengaruh 

langsung dan tidak langsung) terhadap tourist loyalty (Y2) sebesar 0,256. 
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4.7 Implikasi Manajerial 

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, 

peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke 

dalam implikasi manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis 

tambahan untuk memperkuat gambaran penelitian tersebut agar Dinas 

Kepariwisataan Bali, dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan mereka dalam 

meningkatkan tourist loyalty. 

Pada analisis tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkat 

pernyataan berdasarkan rata-rata jawaban terendah responden tiap pernyataan 

variabel independen. Berikut ini tabel hasil pemeringkatan rata-rata jawaban 

terendah responden tiap pernyataan seperti yang ada pada deskripsi masing-masing 

variabel: 

4.7.1 Cognitive Image 

4.7.1.1 Daya Tarik Wisatawan 

Tabel 4.47 

Average Value Pernyataan Indikator Daya Tarik Wisatawan  

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan Pariwisata 

(festival/upacara keagamaan) di Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan sudah 

mendekati setuju. Tetapi dengan melihat nilai dari skala likert 1-5, pernyataan 

No. Pernyataan 
Rata-

rata 

1. 
Pariwisata (festival/upacara keagamaan) di 

Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan 
3,96 
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pariwisata (festival/upacara keagamaan) di Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan 

belum mencapai skala 4 (setuju) dalam skala likert 1-5.  

Artinya Dinas Kepariwisataan Bali perlu memperhatikan hal seperti, 

sebagian besar wisatawan yang berlibur ke Bali cenderung bukan khusus untuk 

menikmati pariwisata yang berkaitan dengan festival atau upacara keagamaan. 

4.7.1.2 Fasilitas Mendasar 

Tabel 4.48 

Average Value Pernyataan Indikator Fasilitas Mendasar 

 

Sumber: Data Diolah Penulis (2013) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden pada 

pernyataan wisatawan merasakan keamanan lingkungan di Bali terjaga dengan baik 

dan kondisi tempat-tempat wisata di Bali sangat terjaga dengan baik masih belum 

mencapai skala 4 (setuju) dalam skala likert 1-5. 

Artinya Dinas Kepariwisataan Bali perlu memperhatikan hal seperti, 

wisatawan kurang bisa merasakan keamanan lingkungan di Bali sudah terjaga 

dengan baik, seperti banyaknya tempat parkir liar yang tersebar di tempat wisata di 

Bali sehingga wisatawan merasa kurang terjaganya keamanan terhadap kendaraan 

wisatawan yang sedang di parkir, dan juga kurangnya pengamanan lingkungan di 

tempat wisata dan terhadap penginapan kalangan menengah kebawah di Bali. 

No. Pernyataan 
Rata-

rata 

1. 
Wisatawan merasakan keamanan lingkungan 

di Bali terjaga dengan baik 
3,82 

2. 
Kondisi tempat-tempat wisata di Bali sangat 

terjaga dengan baik 
3,8 
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Selain itu, Wisatawan juga belum sepenuhnya merasakan tempat pariwisata 

di Bali terjaga dengan baik, seperti kurang terjaga dan tertatanya toilet umum yang 

mengganggu kenyamanan wisatawan, tidak semua wisata pantai menyediakan 

tempat pemandian untuk wisatawan, dan terdapat beberapa tempat wisata yang 

kurang tertata dengan baik sehingga terkesan dibiarkan saja oleh pengurus tempat 

wisata tersebut. 

 

Pengaruh Destination..., Muhammad Faidzin Hernandi, Ma.-Ibs, 2013



 
 

155 
 

BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh destination 

image (cognive dan affective image) terhadap tourist loyalty melalui tourist 

satisfaction: studi kasus wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang diharapkan 

dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Kepariwisataan Bali. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel cognitive image memiliki pengaruh terhadap tourist satisfaction 

pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

2. Variabel affective image memiliki pengaruh terhadap tourist satisfaction pada 

wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

3. Variabel cognitive image memiliki pengaruh terhadap tourist loyalty pada 

wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

4. Variabel affective image memiliki pengaruh terhadap tourist loyalty pada 

wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 
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5. Variabel cognitive image memiliki pengaruh terhadap tourist loyalty melalui 

tourist satisfaction pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

6. Variabel affective image memiliki pengaruh terhadap tourist loyalty melalui 

tourist satisfaction pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

5.2 Saran 

Berikut beberapa saran yang memungkinkan untuk dapat diberikan kepada 

Dinas Kepariwisataan Bali dan peneliti selanjutnya: 

1. Kepada Dinas Kepariwisataan Bali: 

•  Dinas Kepariwisataan Bali sebaiknya lebih memperhatikan daya 

tarik pariwisata Bali dari segi festival/upacara keagamaan, misalnya 

lebih gencar untuk mengadakan berbagai festival-festival yang 

berkaitan dengan pariwisata Bali (kebudayaan, adat istiadat, sampai 

makanan/jajanan khas Bali) selama 6 bulan sekali secara rutin dan 

di dalam festival tersebut disediakan pula berbagai macam kegiatan-

kegiatan (games dan “door price”) yang melibatkan wisatawan 

sehingga dapat menarik minat wisatawan. Sedangkan dari segi 

upacara keagamaan, Dinas Kepariwisataan Bali bisa mengandalkan 

sosial media, media cetak maupun media elektronik untuk 

menggencarkan kegiatan promosi mengenai upacara keagamaan 

sebagai salah satu kegiatan wisata di Bali agar memudahkan 

wisatawan dalam mencari informasi dan semakin banyak wisatawan 

yang mengetahui kapan saja jadwal-jadwal upacara keagamaan di 

Bali yang bisa dinikmati oleh wisatawan. 

Pengaruh Destination..., Muhammad Faidzin Hernandi, Ma.-Ibs, 2013



 
 

157 
 

•  Untuk meningkatkan keamanan lingkungan bagi para wisatawan 

yang berkunjung ke Bali sebaiknya Dinas Kepariwisataan Bali, 

kepolisian dan para pecalang daerah Bali dapat bekerja sama untuk 

melakukan penjagaan keamanan selama 24 jam penuh secara 

bergantian baik disetiap lokasi-lokasi yang menyediakan 

penginapan bagi wisatawan kalangan menengah kebawah maupun 

kalangan menengah keatas, dan juga di tempat-tempat wisata. 

Sedangkan untuk masalah parkir liar, sebaiknya Dinas 

Kepariwisataan Bali menyediakan sejumlah lahan pada setiap 

tempat wisata untuk dijadikan tempat parkir resmi sehingga para 

wisatawan tidak perlu khawatir akan keamanan kendaraannya. 

•  Untuk menjaga tetap tertatanya tempat wisata di Bali dengan baik, 

Dinas Kepariwisataan Bali bisa melakukan kerja sama dengan 

merekrut warga sekitar tempat wisata untuk mengontrol dan 

meningkatkan kualitas terhadap toilet-toilet umum agar selalu 

terjaga dengan bersih, Dinas Kepariwisataan Bali juga bisa 

melakukan kerja sama dengan pihak pengelola tempat wisata untuk 

menyediakan lokasi-lokasi pemandian yang bersih dan nyaman bagi 

wisatawan yang berada disetiap pantai, dan yang terakhir Dinas 

Kepariwisataan Bali harus sering melakukan pemantauan atau 

inspeksi selama sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali ke 

tempat-tempat wisata sehingga pihak pengelola tempat wisata 

tersebut tidak dapat membuat kondisi tempat-tempat wisata menjadi 

tidak nyaman bagi wisatawan. 
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2.  Kepada Peneliti Selanjutnya: 

•  Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya bisa menggunakan seluruh variabel (destination image, 

cognitive image, affective image, tourist satisfaction dan tourist 

loyalty) untuk digunakan pada daerah pariwisata lainnya selain Bali. 

•  Setelah dilakukannya penelitian ini, diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya bisa menggunakan penelitian ini yang ditujukan kepada 

wisatawan asing yang sedang berlibur di Bali. 
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