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PENGARUH DESTINATION IMAGE (COGNITIVE DAN AFFECTIVE IMAGE) 

TERHADAP CUSTOMER LOYALTY MELALUI CUSTOMER SATISFACTION: STUDI 

KASUS WISATAWAN NUSANTARA YANG SEDANG BERLIBUR DI BALI 

Muhammad Faidzin Hernandi (200911039) 

 

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 
 

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 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). 

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. 
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Dari 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. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

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? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

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. 
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6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh affective image terhadap tourist loyalty 

melalui tourist satisfaction pada wisatawan nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

 

II. Landasan Teori 

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. 

2.1.1.1 Definisi Jasa 

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). 

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. 

2.1.2.1 Defini Pemasaran Kepariwisataan 

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. 

2.1.3 Definisi Destination Image 

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)). 
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2.1.3.1 Definisi Cognitive Image 

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. 

2.1.3.2 Definisi 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). 

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. 

2.1.5 Definisi 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). 

 

2.2 Rerangka Pemikiran 

2.2.1 Cognitive Image Terhadap Tourist Satisfaction 

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

informasi yang seseorang ketahui mengenai suatu tempat. Tourist satisfaction 

didefinisikan sebagai tingkat dari timbulnya perasaan yang positif berdasarkan 

pengalaman terhadap suatu tempat tujuan (Jamaludin, et. al., 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 sebagai berikut: 

H1: Cognitive image diduga memilliki pengaruh yang positif terhadap tourist 

satisfaction 

 

 



  

5 
 

 

2.2.2 Affective Image Terhadap Tourist Satisfaction 

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). 

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 sebagai berikut: 

H2: Affective image diduga memilliki pengaruh yang positif terhadap tourist 

satisfaction 

 

2.2.3 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. Loyalitas bisa didefinisikan 

sebagai jaminan masa depan untuk membeli suatu produk atau jasa (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 sebagai berikut: 

H3: Cognitive image diduga memilliki pengaruh yang positif terhadap tourist 

loyalty 

 

2.2.4 Affective Image Terhadap Tourist Loyalty 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) affective merupakan emosi atau perasaan 

konsumen mengenai produk atau merk tertentu. 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). Setelah melihat beberapa teori dan pendapat beberapa ahli di atas 
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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 sebagai berikut: 

H4: Affective image diduga memilliki pengaruh yang positif terhadap tourist 

loyalty 

 

2.2.5 Cognitive Image Terhadap Tourist Loyalty Melalui Tourist Satisfaction 

Cognitive image merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan dan 

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

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 sebagai 

berikut: 

H5: Cognitive image diduga memilliki pengaruh yang positif terhadap tourist 

loyalty melalui tourist satisfaction 

 

2.2.6 Affective Image Terhadap Tourist Loyalty Melalui Tourist Satisfaction 

Affecive image berhubungan dengan apa yang dirasakan oleh setiap individu 

mengenai suatu tempat tujuan (Prayag, 2009). 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. 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). 

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

loyalitas wisatawan akan timbul dengan adanya affective image atas tempat tujuan 
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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 akan 

memunculkan kepuasan wisatawan dan selanjutnya akan mendorong terjadinya 

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

berikut: 

H6: Affective image diduga memilliki pengaruh yang positif terhadap tourist 

loyalty melalui tourist satisfaction 

 

2.3 Model Penelitian 

Berikut ini adalah Model penelitian dari penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

H1 : Warna biru 

H2 : Warna hijau 

H3 : Warna hitam 

H4 : Warna merah 

H5 : Warna orange 

H6 : Warna ungu 

 

III. Metodologi Penelitian 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah Bali dengan 96 wisatawan nusantara (wisnus) 

sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. 

 

3.2 Data yang Dihimpun 

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). Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan 

Cognitive 

image 

Affective 

image 

Tourist 

satisfaction 
Tourist 

loyalty 
H5 

H2 

H1 

H4 

H3 

H6 
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peneliti untuk maksud selain untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi 

(Malhotra, 2005). 

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). 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)). 

Dan penyebaran kuesioner yang dibuat oleh peneliti dimana butir pertanyaan 

didapat dari berbagai referensi dan kuesioner menggunakan skala likert 5 poin 

(Malhotra, 2005). 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

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:  

𝒏 =
𝒁²

𝟒 (𝒎𝒐𝒆)²
                                              

𝒏 =
𝟏,𝟗𝟔²

𝟒 (𝟎,𝟏)²
                                                                                                                                                              

𝒏 = 𝟗𝟔, 𝟎𝟒 

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 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.1 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). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram Jalur Berdasarkan Paradigma Hubungan antar Variabel 

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 

H5 

H6 H2 

H1 

H4 

H3 
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Kemudian berikut ini adalah model diagram jalur persamaan strukturalnya: 

 

                                                                                   Єı                              Є₂ 

 

 

 

 

 

 

       Diagram Jalur Persamaan Struktural 

Keterangan: 

H1 : Warna biru 

H2 : Warna hijau 

H3 : Warna hitam 

H4 : Warna merah 

H5 : Warna orange 

H6 : Warna ungu 

 

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. 

 

4.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.1 Analisis Jalur 

4.2.1.1 Pengaruh Cognitive Image dan Affective Image Terhadap Tourist 

Satisfaction 

4.2.1.1.1 Analisis Regresi 

A. Melihat pengaruh cognitive dan affective image secara gabungan terhadap tourist 

satisfaction 

 

X₁ 

X₂ 

Y₁ Y₂ 

H4 

H3 

H1 

H2 

H5 

H6 
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Tabel Model Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya angka R square (r²) adalah 0,622 yang 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. 

 

Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan dengan angka-angka 

pada tabel anova dibawah ini: 

 

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 

 

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. 

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 

 



  

12 
 

B.  Melihat pengaruh cognitive dan affective image secara parsial terhadap tourist 

satisfaction 

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 

 

B.1 Hubungan antara cognitive image dan tourist satisfaction 

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. 

 

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. 

 

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 dengan tourist satisfaction. Besarnya pengaruh 

affective image terhadap tourist satisfaction sebesar 0,166 atau 16,6%. 
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4.2.1.2 Pengaruh Cognitive Image, Affective Image dan Tourist Satisfaction 

Terhadap Tourist Loyalty 

4.2.1.2.1 Analisis Regresi 

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

gabungan terhadap tourist loyalty. 

 

Tabel Model Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya angka R square (r²) adalah 0,625 yang 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. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Tabel Anova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 image, 

affective image dan tourist satisfaction dengan tourist loyalty. 

 

  

 

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 
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B. Melihat pengaruh cognitive image, affective image dan tourist satisfaction secara 

parsial terhadap tourist loyalty 

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 

B.1 Hubungan antara cognitive image dan tourist loyalty 

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. 

 

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. 

 

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%. 

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 %. 
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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 %. 

 

4.2.1.3 Pengaruh Perhitungan 

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 

 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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4.2.1.4 Diagram Jalur untuk Model II 

 

                                                 Єı  0,378                     Є₂  0,375 

 

 

 

 

 

 

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 

 

4.2.1.5 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) 

X1 

X2 

Y1 
Y2 

py₁x₁ 
0,707 

py₁x₂ 

0,166 

 

py₂x₁ 

0,485 

 

py₂x₂ 

0,220 

 

py₂y₁ x₁ 

0,155 

 py₂y₁ x₂ 

0,036 
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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. 

 

4.3 Implikasi Manajerial 

4.3.1 Cognitive Image 

4.3.1.1 Daya Tarik Wisatawan 

Average Value Pernyataan Indikator Daya Tarik Wisatawan 

 

 

 

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 pariwisata 

(festival/upacara keagamaan) di Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan belum mencapai 

skala 4 (setuju) dalam skala likert 1-5.  

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. 

 

  

No. Pernyataan 
Rata-

rata 

1. 
Pariwisata (festival/upacara keagamaan) di 

Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan 
3,96 
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4.3.1.2 Fasilitas Mendasar 

Average Value Pernyataan Indikator Fasilitas Mendasar 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

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. 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

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. 

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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4. Variabel affective image memiliki pengaruh terhadap tourist loyalty pada wisatawan 

nusantara yang sedang berlibur di Bali. 

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. Sedangkan dari segi upacara 

keagamaan, bisa mengandalkan sosial media, media cetak maupun media 

elektronik untuk menggencarkan kegiatan promosi mengenai upacara keagamaan 

sebagai salah satu kegiatan wisata di Bali. 

 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 
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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. 

 

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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