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BAB IV 

Hasil Analisis Antar Variabel dan Diskusi Model  

 Bab ini akan mengulas data dan pembahasan dengan penghitungan 

menggunakan  partial least square (PLS). Analisis yang dilakukan evaluasi model 

hasil pengukuran outer model dan evaluasi model struktural (inner model). Mengukur outer 

model Partial Least Square (PLS) untuk mengetahui validitas dan reliabilitas indikator–

indikator yang mengukur variabel laten. Kriteria uji validitas pada sebuah penelitian 

mengacu pada besaran outer loading setiap indikator terhadap variabel latennya. Peneliti 

menggunakan SmartPLS 3.0 untuk melakukan olah data pada hasil penelitian ini dimana  

data yang dikumpulkan telah melalui screening sehingga tidak ada hasil kuesioner yang 

mising value pengisiannya di luar skala pengukuran yang telah ditentukan. Pada bagian ini 

akan menyajikan berbagai interpretasi data yang telah diolah sebelumnya dalam bentuk 

analisis masing masing variabel, yaitu analisis dari variabel terpaan promosi komunikasi 

(A), image destinasi (X1), kepuasan wisatawan (X2) dan minat kunjung kembali (Y). 

4.1 Uji Validitas Konstruk Variabel Penelitian 

Pengolahan data menggunakan SmartPLS 3.0 uji validitas yang dapat disajikan 

dengan 3 macam, yaitu convergent validity, average variance extracted (AVE) dan 

discriminant validity. Data disajikan dalam tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Uji Validitas Konstruk Variabel Penelitian 

Variabel Konstruk Convergent Validity 

TERPAAN 

PROMOSI 

KOMUNIKASI 

MP1  0,656 

MP2 0,638 

MP3 0,738 

MP4 0,707 

https://razak-berbagi-sesama.blogspot.de/2016/07/interpretasi-hasil-pengukuran-inner.html


93 
 

MP5 0,749 

MP6 0,688 

MP7 0,780 

MP8 0,608 

P1 0,503 

P2 0,723 

P3 0,764 

P4  0,556 

P5  0,665 

P6  0,572 

IM1 0,665 

IM2 0,669 

AR1 0,728 

AR2 0,803 

AR3 0,738 

IMAGE 

DESTINASI 

PB1 0,496 

PB2 0,491 

PB3 0,501 

PB4 0,502 

PB5 0,514 

PB6 0,596 

PB7 0,677 

E1 0,536 

E2 0,694 

E3 0,710 

E4 0,745 

E5  0,747 

E6  0,802 

EB1 0,797 

EB2 0,750 

EB3 0,800 

EB4 0,812 

KEPUASAN 

WISATAWAN 

 

K1 

 

0,897 

K2 0,697 

K3 0,900 

K4 0,911 

MINAT 

KUNJUNG 

KEMBALI 

MK1 0,879 

MK2 0,869 
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MK3 0,742 

MK4 0,909 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

Gambar 4.1 AVE  

Tabel 4.2 AVE dan Discriminant Validity 

Variabel AVE  Discriminant 

Validity 

Terpaan 

Promosi 

Komunikasi  

0,533 0,730 

Image 

destinasi  

0,530 0,728 

Kepuasan 

wisatawan 

0,733 0,856 

Minat 

Kunjung 

Kembali 

0,726 0,852 

 

Convergent Validity merupakan pengukuran validitas indikator refleksif sebagai 

pengukur variabel yang dapat dilihat dari outer loading dari masing–masing 

indikator variabel. Suatu indikator dikatakan mempunyai reabilitas yang baik 

apabila nilai outer loding di atas 0,70 Sarwono (2014).  Sedangkan nilai outer 



95 
 

loading masih dapat ditolerir hingga  0,50  dan dibawah dari nilai 0,50 dapat didrop 

dari analisis (Ghozali, 2015). Pada indikator yang ada terlihat bahwa ada beberapa 

indikator yang kurang dari 0,50 sehingga harus di drop dan menyisakan beberapa 

yang diatas 0,70. Seperti pada indikator dari terpaan komunikasi dari konstruk 

media promosi dimensi 1, 2, dan 8 harus dihapus, yakni pameran wisata, media luar 

ruang (baliho, spanduk dan banner) serta putri pariwisata. Pada indikator pesan 

dalam variabel terpaan media promosi lebih banyak lagi yang dihapus, mulai dari 

P1 (Bali baru), P4 ((Pantai indah tak kalah dengan Bali), P5 (pemandangan bawah 

laut), dan P6 (peninggalan peradaban dunia).  Demikian dengan variabel dari image 

destination terdapat beberapa konstruk dalam indikator yang dihapus. Pada 

indikator event misalnya ialah E1 (wisatawan datang ke NTT karena sebuah event) 

dan E2 (event di NTT otentik dan unik). Sedangkan pada indikator place brand ada 

PB1 (destinasi wisata di NTT memiliki infrastruktur yang baik), PB2 (tersedia 

penginapan yang representatif), PB3 (tersedia tempat oleh-oleh), dan PB4 

(masyarakat NTT teredukasi wisata dengan baik) adalah konstruk yang harus 

dihapus. Berbeda dengan variabel kepuasan wisatawan dan minat kunjung kembali 

yang lengkap tidak dihapus sama sekali.  

Sedangkan untuk mengukur discriminant validity indikator refeleksif dapat 

dilihat pada cross loading antara indikator dan konstruknya. Kriteria  kedua  untuk  

discriminant validity  ialah  dengan membandingkan akar  dari Average Variance 

Extracted (Akar AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai discriminan validity 

yang cukup jika Akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi 
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antara konstruk konstruk lainnya. Nilai average variance extracted (AVE) telah 

memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu sebesar 0,5 begitu juga dengan nilai 

discriminant validity-nya. Dengan demikian, sesuai dengan yang disarankan pula 

oleh (Akbar, Pilcher, Perrin, Pilcher, & Perrin, 2012; Christin et al., 2014; Zali, 

2016). Angka pada Average Variance Extracted (AVE) yang digunakan untuk 

mengetahui apakah rata-rata variansi pada indikator di tiap-tiap variabel homogen 

atau tidak dari masing-masing variabel penelitian menunjukkan diatas angka 0,5. 

Meskipun untuk variabel terpaan promosi berada pada ambang ini, namun sudah 

bisa dikatakan telah memenuhi. Dengan demikian data yang dikumpulkan telah 

memenuhi syarat bersifat homogen. Berdasarkan tabel di atas pula diketahui angka 

descriminant validity telah berada diatas angka 0,6 sehingga semua variabel 

dinyatakan valid. 

4.2 Uji Reliabilitas Konstruk Variabel Penelitian 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator-indikator dari 

semua varibel penelitian yang digunakan merupakan konstruk yang baik atau tidak 

dalam membentuk sebuah variabel laten. Hasil dari uji reliabilitas konstruk masing-

masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Konstruk Variabel Penelitian 

Variabel Cronbach's 

Alpha 

Composit 

Reliability 

Terpaan 

Promosi 

Komunikasi  

0,920 0,932 

Image 

destinasi  

0,914 0,923 

Kepuasan 

wisatawan 

0,876 0,916 
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Minat 

Kunjung 

Kembali 

0,873 0,914 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan nilai cronbach’s alpha dan composit 

reliability yang dimiliki semua variabel penelitian telah lebih dari 0,7. Hasil ini 

menunjukan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. 

 

Gambar 4.2 Cronbach’s Alpha 

 

Gambar 4.3 Composite Reliability  

4.3 Hasil Pengujian Inner Model Struktur Hubungan Variabel Penelitian 

Uji inner model dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah hubungan 

antar variabel laten, yaitu konstruk eksogen dan endogen mampu memberikan 

jawaban atas pertanyaan mengenai hubungan antar variabel laten yang telah 

dihipotesiskan sebelumnya. Uji inner model atau uji struktural ini dilihat dari 3 

macam nilai pada olah data SmartPLS yang dilakukan sebelumnya, yaitu dengan 
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meliha nilai R Square Adjudted, Relevansi Prediksi (Q²) dan nilai Goodness of Fit 

(GoF) nya. Berikut disajikan hasil uji inner model tersebut dalam sebuah tabel. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Inner Model Variabel Penelitian 

Variabel 
R Square 

Adjusted Q² AVE 
GoF 

Kepuasan 

Wisatawan   
0,32 

0,846264 

0,733 

0,7490 Minat Kunjung 

Kembali  
0,571 0,726 

Image destinasi 0,473 0,533 

     

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa nilai R Square Adjusted untuk masing 

masing variabel telah berada pada nilai diatas 0,2 yang dianggap tinggi dalam 

disiplin ilmu seperti perilaku konsumen. Pada penelitian ilmiah yang berfokus pada 

masalah pemasaran, nilai R Square Adjusted diatas 0,50 untuk variabel laten 

endogen dapat dijadikan sebagai aturan kasar untuk menggambarkan bahwa 

variabel endogen tersebut mampu memprediksi variabel eksogen pada tingkat 

sedang (Joseph F Hair, Jr, G. Thomas M. Hult, Christian M Ringle, 2014) 

Berdasarkan tabel di atas pula dapat dilihat bahwa nilai tingkat relevansi (Q²) 

untuk semua variabel adalah 0,846264. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 

konstruk eksogen memiliki relevansi prediktif yang besar untuk konstruk 

endogennya (Joseph F Hair, Jr, G. Thomas M. Hult, Christian M Ringle, 2014). 

Nilai Goodness of Fit (GoF) yang diperoleh dalam olah data penelitian ini adalah 

sebesar 0,7490 dimana nilai tersebut menurut Tenenhaus, Amato, & Vinzi (2004) 

termasuk GoF yang besar lebih dari 0.38. Oleh karena semua indeks yang 

diperlukan dalam uji inner model telah memenuhi persyaratan, maka struktur model 
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yang diajukan layak untuk memprediksi semua hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

4.4 Uji Hipotesis Penelitian  

Hasil output uji hipotesis penelitian ini menggunakan software olah data SmartPLS, 

SPSS dan Sobel Calculator. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua variabel pada akhirnya secara statistik memiliki keterkaitan atau pengaruh 

seperti hipotesis yang diajukan sebelumnya atau mungkin juga menolak hipotesis 

yang telah diajukan. Langkah pertama pengujian hipotesis menggunakan software 

SmartPLS yang tampilan output yang telah mengalami penghapusan konstruk dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.4 Tampilan Output PLS-SEM  

Peneliti telah membuat sejumlah model, kemudian model inilah yang paling 

tepat dengan mempertimbangkan setiap bagian dari variabel serta hasil dari temuan. 

Berdasarkan tampilan gambar output di atas diketahui bahwa nilai koefisien 
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tertinggi untuk variabel terpaan promosi dengan indikator media promosi adalah 

pada MP7 yaitu sebesar 0,792 hal ini menunjukkan bahwa MP7 adalah konstruk 

yang memiliki korelasi terkuat diantara konstruk lainnya dalam membentuk 

indikator media promosi dalam variabel terpaan promosi komunikasi. MP7 disini 

ialah blog traveler, saat ini blog tentang traveler memang sedang naik daun.  

Sedangkan nilai terendah yaitu pada konstruk MP6 sebesar 0,689. MP6 disini ialah 

advertorial dan liputan media cetak yang artinya memiliki korelasi paling rendah 

diantara semua. Sedangkan dua konstruk lain ialah MP4 (youtube), MP5 (website 

dan sosial media) dan terakhir MP3 (iklan TV dan liputan di TV). Dari hasil 

konstruk ini memang terlihat korelasi yang logis antara kebiasaan penggunaan 

media konsumen era sekarang dengan  hasil penelitian ini. Selanjutnya pada 

indikator pesan hanya ada 2 konstruk yakni P2 dan P3. Konstruk paling kuat adalah 

P3 tentang keindahan Taman Nasional Komodo dan kontruk paling lemah ialah P2 

tentang wonderful Indonesia. Indikator ketiga ialah intensitas media dari dua 

kontruk keduanya tetap ada yang paling kuat ialah IM2 tentang seringnya membaca 

sedangkan IM1 tentang seringnya melihat. Berikutnya indikator argumen pesan 

dari ketiga konstruk yang ada konstruk paling kuat ialah AR2 dan yang paling 

lemah ialah AR1. AR2 ialah bahwa dengan argumen yang meyakinkan, sedangkan 

AR1 ialah memperlihatkan keindahan destinasi wisata di NTT. Maka dalam 

variabel terpaan promosi konstruk yang paling kuat ialah MP7 media promosi 

blogtraveler dan konstruk paling lemah ialah IM1 intensitas media yang sering 

dibaca oleh responden.  
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Variabel kedua image destinasi terdapat beberapa konstruk yang harus 

dihapus hingga hanya ada E3 (event tersebut merupakan kegiatan budaya 

masyarakat NTT), E4 (Kebanggaan datang ke event), E5 (Mengikuti tahap dalam 

event) dan E6 (pengalaman berkualitas) untuk event. Dari konstruk ini dapat dilihat 

bahwa responden memiliki pengetahuan yang baik terkait event yang 

diselenggarakan di NTT. Hanya saja ada juga responden yang menginterpretasikan 

event disini ialah selama mereka berada disana. Konstruk yang paling kuat dari 

indikator event sendiri ialah E6 bahwa event di NTT memberikan pengalaman yang 

berkualitas. Sedangkan untuk konstruk event brand EB1 (event pariwisata/budaya 

yang paling diingat), EB2 (responden mengingat nama event dan waktu 

pelaksanaan), EB3 (Event tersebut terkenal secara nasional maupun internasional) 

dan terakhir EB4 (event tersebut memiliki reputasi yang baik). Konstruk yang 

paling kuat dari indikator ini adalah EB4 yang artinya responden 

menginterpretasikan event yang ada di NTT telah memiliki reptasi yang baik. 

Berikutnya ialah place brand, dari indikator ini hanya tersisa 3 konstruk yakni PB5 

(masyarakat di destinasi wisata NTT kooperatif), PB6 (destinasi wisata di NTT 

memiliki pemandangan yang indah) dan PB7 (ada banyak kegiatan yang bisa 

dilakukan di destinasi wisata NTT). Konstruk yang paling kuat ialah PB7 bahwa 

sedangkan konstruk paling lemah ialah PB5. Dari variabel image destination 

konstruk yang paling kuat ada di event brand dan yang paling lemah ada di place 

brand. 

Variabel ketiga ialah kepuasan wisatawan. Dari variabel ini konstruk yang 

paling kuat ialah K4 dengan keindahan distinasi wisata di NTT sesuai dengan yang 
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dijanjikan sebanyak 0,911. Sedangkan konstruk yang paling lemah ialah K2 bahwa 

pelayanan di destinasi wisata NTT sangat cepat dan responsif 0,694.   

Berikutnya variabel terakhir minat kunjung kembali konstruk yang paling 

kuat ialah MK4 sebesar 0,906 tentang opini mereka bahwa berwisata ke NTT sangat 

mengesankan, sedangkan yang paling lemah ialah MK3 sebesar 0,751 bahwa jika 

ada kesempatan berlibur mereka akan memilih destinasi wisata NTT.  

Berdasarkan gambar di bawah ini, diketahui nilai hasil bootstraping tertinggi 

adalah kepuasan wisatawan terhadap minat kunjung kembali yaitu sebesar 35,829. 

Sedangkan nilai terendah adalah pesan terhadap Image destination dengan angka 

koefisien 5,938. Secara keseluruhan hasil yang didapatkan dari uji ini bernilai 

positif, hal ini menunjukkan bahwa semua pengaruh yang terjadi adalah bersifat 

positif.  

 

Gambar 4.4 Tampilan Output PLS-SEM Boostraping 
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Hasil lengkap pengujian hipotesis yang menggunakan SmartPLS 3.0 

memperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

No Hipotesis 
Original 

sample 

Sample 

Mean 

STDE

V 

T 

Statistics 

P 

Value 

Keteran

gan 

1 

Terpaan Promosi 

Komunikasi --> 

Image Destinasi 

0,688 0,685 0,057 12,107 0,000 Diterima 

2 

Image 

Destinatinasi --> 

Kepuasan 

Wisatawan 

0,565 0,548 0,088 6,431 0,000 Diterima 

3 

Kepuasan 

Wisatawan  - - > 

Minat Kunjung 

Kembali 

0,756 0,733 0,096 7,876 0,000 Diterima 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

Peneliti akhirnya hanya menjustifikasi 3 pengaruh, yakni terpaan promosi 

komunikasi terhadap image destinasi, image destinasi terhadao kepuasan 

wisatawan dan kepuasan wisatawan terhadap minat kunjung kembali. Ini dipilih 

oleh peneliti melalui beberapa kali uji coba model dan melihat besar setiap 

koefisien.Berdasarkan tabel yang tersaji, pengaruh antara terpaan promosi 

komunikasi terhadap image destination yang bersifat positif ini memiliki makna 

semakin banyak dan semakin besar terpaan media promosi, isi pesan, maupun jenis 

argumen lainnya akan semakin positif pada image destinasi saat berwisata di 

destinasi wisata NTT. Statistik bukti dari hubungan kausalitas ini ditunjukkan 

dengan t statistik sebesar 12,107 dan signifikansi 0,000.  

Uji hipotesis lain bahwa ada pengaruh image detination terhadap kepuasan 

wisatawan dari tabel yang ada terlihat positif. Bahwa makin positif image 
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destination maka semakin positif pula kepuasan wisatawan saat berkunjung ke 

destinasi wisata di NTT. Dapat terlihat dari tabel yang ada terlihat t statistik sebesar 

6,431 dan signifikasi 0,000 maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima.  

Terakhir ialah uji variabel antara kepuasan wisatawan terhadap minat 

kunjung kembali. Terlihat bahwa terdapat pengaruh positif antara keduanya. 

Artinya, semakin positif kepuasan wisatawan maka semakin positif pula minat 

kunjung kembali. Dari data tabel yang ada t statistik sebesar 7,876 dengan 

signifikasi 0,000 maka hipotesis ini pun sahih diterima.  

4.4 Pembahasan Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan satu demi satu pembahasan pengaruh antar 

variabel yang hipotesisnya telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Mengapa 

hasil uji hipotesis pada penelitian ini mampu mendukung penelitian yang telah ada 

atau sebaliknya, menolak hasil kesimpulan penelitian yang telah ada. 

4.4.1 Pengaruh Terpaan Promosi Komunikasi Terhadap Image Destinasi 

Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa nilai t statistik sebesar  

12,107 > t tabel 1,96 dengan signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 <0,05. Hal 

ini berarti hipotesis pertama diterima. Jadi, terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara terpaan promosi komunikasi terhadap image destinasi. Semakin besar  

terpaan promosi komunikasi maka akan semakin positif image destinasi terhadap 

destinasi wisata di NTT. Hal ini sesuai dengan konsep dari marketing komunikasi 

bahwa komunikasi pemasaran menjadi sarana untuk menginformasikan, membujuk 

memperkuat dan membangun image dari sebuah brand (Fill, 2009:9).  
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Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terpaan promosi komunikasi 

yang telah dilakukan terdiri dari penggunaan argumentasi yang tepat dengan 

intensitas yang tepat menggunakan beberapa media promosi yang memuat pesan 

yang telah disiapkan maka akan menjadi sebuah image yang positif dari destinasi 

wisata di NTT. Media yang paling signifikan digunakan ialah blog taveler, 

kemudian website dan sosial media, dilanjutkan dengan iklan TV dan liputan TV, 

kemudian youtube dan terakhir advertorial atau tulisan di media cetak. Dari media 

ini dapat diklasifikasikan mulai dari digital, TV dan terakhir ialah cetak. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hawkins (2007) terkait dengan media apa 

yang digunakan oleh audiens dan teori design komunikasi yang memperhatikan 

saluran komunikasi yang digunakan. Sedangkan pesan yang signifikan dalam 

destinasi wisata di NTT ialah keindahan Taman Nasional Pulau Komodo dan 

wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia sendiri merupakan nation branding dari 

pariwisata Indonesia. Seperti dalam teori SCT (teori sosial kognitif) dari Bandura 

(1971) bahwa audiens melakukan observasi dari pesan dan melakukan identifikasi 

dengan apa yang mereka yakini. Keindahan dari Taman Nasional Komodo ini 

sesuai dengan identifikasi yang mereka lakukan dari pengalaman serta dari pesan 

yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Seperti dalam teori design pesan 

disebutkan tipe argumentasi memiliki peran yang sangat penting hal ini terlihat dari 

konstruk tipe argumentasi yang memiliki nilai cukup signifikan.  

Konstruk pesan ini secara rasional berhubungan dengan persepsi image 

destination yang terbentuk dari place brand terkait dengan keindahan destinasi 

wisata di NTT, banyaknya kegiatan yang bisa dilakukan disana. Responden pun 
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meyakini terkait dengan event brand yang dikenal secara nasional maupun 

internasional dan memiliki reputasi yang sangat baik.  Selain itu dalam teori desain 

pesan sebuah pesan harus memorable dan kreatif ini menjadi sebuah bukti dari 

wonderful Indonesia yang memorable dan kreatif sehingga pesan ini sukses 

tersampaikan.  Terpaan promosi komunikasi berpengaruh secara positif pada image 

destination juga merupakan sebuah bukti dari teori belajar sosial bahwa stimulus 

sosial (terpaan promosi komunikasi) dapat berpengaruh pada image destination. 

Dalam model marketing komunikasi adanya stimulus dari pesan dan media akan 

membentuk komunikasi transaksional maupun kolaboratif sehingga membentuk 

kesadaran, pengalaman dan keterlibatan. Komunikasi kolaboratif terlihat dari 

intensitas media yang ada bahwa responden sering membaca maupun melihat iklan 

ataupun liputan tentang destinasi wisata di NTT. Hal ini pun sesuai dengan fungsi 

pengembangan marketing komunikasi yang kemukakan Fill (2009) bahwa adanya 

integrasi dimana sumber komunikasi digunakan secara efektif dan efesien sehingga 

memungkinkan konsumen mengetahui dengan baik posisi brand. 

4.4.2 Pengaruh Terpaan Promosi Komunikasi Terhadap Kepuasan 

Wisatawan 

Berdasarkan uji t statistik, pengaruh terpaan komunikasi terhadap kepuasan 

wisatawan hanya 5,372 dengan signifikasi 0,000. Hasil ini memberikan implikasi 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terpaan promosi komunikasi 

terhadap kepuasan wisatawan. Semakin besar terpaan komunikasi maka semakin 

wisawatan merasakan kepuasan saat berwisata ke destinasi wisata di NTT. Secara 
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statistik hipotesis, yang artinya terpaan promosi komunikasi berpengaruh pada 

kepuasan namun tidak signifikan.  

4.4.3 Pengaruh Image Destinasi Terhadap Kepuasan Wisatawan 

Hasil uji hipotesis dengan alat bantu SmartPLS 3.0 juga mendapatkan nilai 

t statistik untuk image destinasi yang berpengaruh dengan kepuasan wisatawan, 

yakni sebesar 0,6431 dengan signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan hipotesis 

ketiga yang diajukan oleh peneliti bahwa ada pengaruh positif image detsinasi 

terhadap kepuasan wisatawan dapat diterima. Maka, ini menjadi sebuah implikasi 

bahwa semakin baik persepsi image destinasi wisatawan maka mereka akan 

semakin puas. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Wu (2016) bahwa image destinasi berpengaruh positif pada 

kepuasan wisatawan. Seperti yang ada dalam brand image merupakan awal dari 

membangun kepercayaan yang memainkan peran vital dalam proses ini untuk 

mengawali persepsi konsumen dan pengalaman dari brand pada brand loyality. 

Penelitian lain yang juga sama oleh Hultman, Skarmeas, Oghazi, & Beheshti (2015) 

bahwa personaliti destinasi berpengaruh pada kepuasan wisatawan, dalam hal ini 

personaliti destinasi dapat dikatakan serupa dengan place brand. Selain itu temuan 

ini pun seperti penelitian terdahulu terkait dengan image destinasi namun berkenaan 

dengan perbedaan image sebelum dan sesudah melakukan kunjungan berpengaruh 

pada kepuasan wisatawan, semakin positif maka wisatawan akan merasakan 

kepuasan (Martín-Santana, Beerli-Palacio, & Nazzareno, 2017). 

Temuan ini pun sesuai dengan teori social learning teori seperti dalam 

hubungan determinasi yang ada bahwa stimuli lingkungan akan berpengaruh pada 
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proses kognitif maupun regulasi diri seseorang. Dalam hal ini bahwa image 

destinasi yang terbentuk dari place brand, event, dan event brand berpengaruh pada 

kepuasan yang dirasakan oleh wisatawan. Image destinasi destinasi wisata di NTT 

seperti place brand keindahan Taman Nasional Komodo, event seperti Sail 

Komodo, memberikan kepuasan tersendiri kepada wisatawan yang berkunjung 

kesana walaupun sebagian besar mereka tidak berkunjung pada saat event. Akan 

tetapi brand image pada destinasi wisata dan image pada event disana telah 

memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Terlebih efek secara tidak langsung dari 

terpaan promosi yang didapatkan oleh para wisatawan sebelum mereka berkunjung.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hernández-mogollón, 

Alexandre, & Folgado fernández (2017) bahwa event tentang agama dan teaterikal 

berpengaruh pada image destinasi termasuk didalamnya berpengaruh pada ekonomi 

masyarakat. Dalam penelitian ini diketahui bahwa event yang dibuat di destinasi 

wisata NTT merupakan event yang unik, otentik kegiatan budaya yang dilakukan 

oleh masyarakat setempat dan berpengaruh pada image destinasi dilihat dari 

hubungan konstruk pada variabel pun sangat signifikan dan kuat. Namun, berbeda 

dengan penelitian yang tersebut bahwa event brand tidak berpengaruh positif pada 

image destinasi, penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang positif 

konstruk event brand terhadap image destinasi. Hal ini dapat disebabkan oleh 

adanya variabel terpaan media promosi yang menginformasikan event brand 

dengan lebih baik. Terlihat pada spesific indirect effect ada hubungan tidak 

langsung pada terpaan media komunikasi terhadap image destinasi terhadap 

kepuasan wisatawan dengan t-statistik sebesar 3,339 dan signifikansi 0,001. 
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Hubungan tidak langsung ini juga membuktikan model marketing komunikasi yang 

dikemukakan oleh Fill (2009) bahwa setelah adanya pesan yang diterpa secara 

kolaboratif maupun transaksional akan terjadi kesadaran, pengalaman dan 

pengalaman yang akan menyebabkan adanya emosi, perasaan dan suka pada brand 

maupun proses kognitif termasuk dalam hal ini adalah kepuasan wisatawan.  

4.4.4 Pengaruh Image Destinasi Terhadap Minat Kunjung Kembali  

Hasil uji statistik menunjukkan t statistik sebesar 3,333 dengan signifikansi 

0,001 untuk pengaruh variabel image destinasi terhadap minat kunjung kembali 

dalam penelitian ini. Dengan demikian maka hipotesis peneliti terdapat pengaruh 

positif image destinasi terhadap minat kunjung kembali dapat diterima dan terbukti. 

Implikasi dari temuan ini ialah semakin positif image destinasi maka minat kunjung 

kembali akan semakin positif pula. Namun, pada model lain yang dibangun 

hubungan antara image destinasi dan minat kunjung kembali dari hasil penelitian 

ini 0,182. Angka ini memberikan indikasi bahwa kepuasan wisatawan menjadi 

variabel intervening dari image destinasi ke minat kunjung kembali. Oleh karena 

itu, peneliti memutuskan untuk membuat model yang ada sekarang dan 

memutuskan hipotesis ini tidak diterima pada penelitian ini. Artinya, temuan ini 

memberikan berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Hultman, 

Skarmeas, Oghazi, & Beheshti (2015) terkait dengan personaliti dari sebuah 

destinasi akan berpengaruh pada minat kunjung kembali.  Image destinasi 

berpengaruh pada minat kunjung kembali, namun tidak signifikan.   
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4.4.5 Pengaruh Kepuasan Wisatawan Terhadap Minat Kunjung 

Kembali  

Hipotesis terakhir yang diajukan oleh peneliti ialah ada pengaruh kepuasan 

wisatawan terhadap minat kunjung kembali dari hasil uji yang dilakukan t statistik 

ada 7,876 dengan signifikasi 0,000 maka hipotesis ini diterima. Artinya, ada 

implikasi bahwa semakin puas wisatawan maka semakin besar minat kunjung 

kembali ke destinasi wisata. Ini juga mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Wu (2016) pada wisatawan luar negeri yang datang ke Taiwan bahwa 

ada pengaruh positif kepuasan wisatawan terhadap minat loyalitas. Pada penelitian 

lain yang dilakukan oleh Martín-Santana, Beerli-Palacio, & Nazzareno (2017) ada 

pun menyimpulkan adanya pengaruh positif kepuasan wisatawan terhadap 

loyalitas. Hasil yang sama pun terkonfirmasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Hultman, Skarmeas, Oghazi, & Beheshti (2015) pada 490 orang Taiwan berkaitan 

dengan aktivitas mereka berwisata.  

Temuan ini mengkonfirmasi teori pembelajaran sosial bahwa ada pengaruh 

pada manusia dalam hal ini termasuk kepuasan wisatawan terhadap kebiasaan 

termasuk minat kunjung kembali. Kepuasan wisatawan berkaitan dengan diri 

wisatawan dan proses kognitif kemudian berpengaruh pada kebiasan seperti 

intensitas dan frekuensi untuk datang kembali. Menurut Philip Kotler dan Kevin 

Lane Keller (2007:138) kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Dari penelitian ini artinya wisatawan 

telah merasa senang dengan destinasi wisata dari yang telah dipikirkan dengan 
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setelah berwisata disana yang kemudian berpengaruh pada minat untuk berkunjung 

kembali.  

4.4.6 Model dan Keterkaitan Teori Utama  

Teori terkait dengan persuasi yang utama digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori pembelajaran sosial Bandura. Asumsi teori ini menyebutkan bahwa 

dalam persuasi dari lingkungan akan berpengaruh pada diri manusia dan 

kebiasaannya. Teori ini terbukti dalam penelitian ini bahwa ada ada pengaruh pada 

masing-masing variabel yang telah diajukan oleh peneliti terhadap lainnya. Namun, 

peneliti memberikan justfikasi baru yang didukung dengan adanya model 

marketing komunikasi maka hanya satu pengaruh pada masing-masing variabel. 

Bahwa terpaan promosi komunikasi tidak berpengaruh signifikan pada kepuasan 

wisatawan dan image destinasi tidak berpengaruh signifikan pada minat datang 

kembali. Sedangkan tiga hubungan variabel lainnya diterima dan terbukti dalam 

penelitian ini.  

Peneliti mengajukan variabel terpaan promosi komunikasi, dalam hal ini yang 

harus diperhatikan untuk membuat promosi komunikasi dari model penelitian ini 

terdiri dari argumentasi menampilkan, mengajak dan meyakinkan target audiense. 

Kemudian memuat pesan yang kreatif sehingga mudah diingat dan pesan tersebut 

terkonfirmasi saat berada di destinasi wisata. Kemudian media promosi yang 

digunakan harus sesuai dengan yang digunakan oleh target audiense saat ini seperti 

paling utama adalah media digital, dilanjutkan TV serta cetak. Selain itu intensitas 

media memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada terpaan media promosi. 

Terpaan promosi komunikasi dapat berpengaruh pada kepuasan wisatawan sebab 
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terjadi proses kognitif seperti yang dijelaskan dalam teori kognitif perihal informasi 

dapat mempengaruhi individu pada sebuah produk, dalam hal ini persepsi 

kepuasan. 

Berikutnya untuk image destinasi perlu meskipun wisatawan tidak 

melakukan kunjungan saat event akan tetapi memiliki event brand yang baik sangat 

berpengaruh pada image destinasi. Selain itu place brand dari destinasi NTT harus 

semakin ditingkatkan, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa place brand dari 

NTT hanya diketahui beberapa saja maka terpaan promosi terkait dengan place 

brand sudah semestinya ditingkatkan.  

Variabel ketiga yang diajukan oleh peneliti terkait dengan kepuasan 

wisatawan. Dari hasil penelitian ini ketahui bahwa wisatawan yang berkunjung ke 

NTT sudah sangat puas terlihat dari angka angka yang ada kepuasan memiliki 

koefisien yang cukup tinggi. Hal ini dapat diimplikasikan dari terpaan promosi 

komunikasi terhadap kepuasan konsumen dan juga image destinasi terhadap 

kepuasan konsumen. Dari teori yang ada hal ini terkonfirmasi bahwa persuasi dari 

lingkungan dapat berpengaruh pada diri seseorang termasuk cara berpikir kognitif 

mereka apa yang mereka rasakan setelah berwisata.  

Variabel terakhir yang diajukan peneliti ialah minat kunjung kembali. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh kepuasan konsumen dan image 

destinasi terhadap minat kunjung kembali. Hal ini juga mengkonfirmasi teori 

pembelajaran sosial bahwa diri seseorang akan mempengaruhi kebiasaan yang 

dalam hal ini masuk dalam intensitas dan frekuensi dalam berwisata. Sehingga 
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penelitian ini mengkonfirmasi teori pembelajaran sosial dan memiliki model yang 

fit untuk setiap hipotesis yang diajukan.  

 

 

Gambar 4.6 Hubungan Resiprokal dalam Teori Pembelajaran Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Fit Model Terpaan Promosi Komunikasi Terhadap Minat 

Kunjung Kembali 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian  ini akan disampaikan uraian tentang kesimpulan dan saran yang 

dapat diberikan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran tersebut 

didasarkan pada uraian hasil dan pembahasan penelitian yang telah disampaikan 

pada bagian sebelumnya. 

5.1 Simpulan  

Penelitian tentang pengaruh terpaan promosi komunikasi, image destinasi, 

kepuasan konsumen dan minat kunjung kembali di destinasi wisata Nusa Tenggara 

Timur yang telah dilakukan mampu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai 

berikut ini: 

1. Hipotesis yang diajukan peneliti bahwa ada pengaruh positif terpaan 

promosi komunikasi terhadap image destinasi terbukti, bahwa semakin besar 

terpaan promosi komunikasi maka semakin baik persepsi image destinasi dalam 

benak wisatawan.  

2. Elemen yang perlu diperhatikan dalam terpaan promosi komunikasi antara 

lain ialah : media promosi yang tepat, tipe argumentasi yang beragam, pesan yang 

memorable dan kreatif terkonfirmasi dengan fakta keadaan di lapangan serta 

intensitas media yang perlu diperhatikan.  

3. Hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti terkait adanya pengaruh positif 

terpaan promosi komunikasi terhadap kepuasan konsumen terbukti dalam 

penelitian ini semakin besar terpaan promosi komunikasi yang didapatkan akan 

membuat konsumen merasakan kepuasan. Namun, hasil statistik menunjuk tidak 
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signifikan sehingga peneliti menganggap bahwa pengaruh ini lemah sehingga 

hipotesis ditolak.   

3. Variabel image destinasi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan wisatawan. Image destinasi ini terdiri dari elemen diantaranya event 

brand, event dan place brand. Semakin baik ketiga elemen ini maka image destinasi 

semakin bagus serta berpengaruh positif pada kepuasan konsumen. Dari penelitian 

ini pula memberikan temuan yang baru pada penelitian terdahulu bahwa event 

brand memiliki pengaruh positif terhadap image destinasi.  

4. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh minat kunjung kembali yang 

dipengaruhi oleh image destinasi signifkansinya lemah sehingga hipotesis ini 

ditolak.  

5. Penelitian ini memberikan bukti hipotesis yang diajukan terkait adanya 

pengaruh positif kepuasan wisatawan terhadap minat kunjung kembali terbukti. 

Banyak wisatawan yang telah puas saat berkunjung ke destinasi wisata di NTT dan 

ingin berkunjung kembali kesana.  

5.2 Saran  

 Pada akhir penelitian ini peneliti akan memberikan saran terkait dengan 

hasil penelitian yang semoga bermanfaat secara akademis maupun sosial.  

1. Media promosi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kunjungan wisatawan dapat dilakukan lebih efektif dengan menggunakan 

media promosi yang sesuai dengan kebiasaan dari target audiense saat ini 

seperti media digital.  
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2. Pesan yang dibuat oleh pemerintah seperti Bali Baru harus lebih digencarkan 

dengan media promosi yang tepat, tipe argumentasi yang beragam, serta 

intensitas tinggi dari media. Berdasarkan hasil penelitian ini pesan terkait Bali 

Baru yang sedang dibuat oleh pemerintah belum signifikan teridentifikasi oleh 

target audiense.  

3. Place Brand tentang NTT sudah semestinya semakin ditingkatkan lagi. Hal ini 

berhubungan dengan masyarakat setempat untuk lebih teredukasi tentang 

pariwisata. Pemerintah dapat menggiatkan program CBT (community based on 

tourism) lebih baik di daerah-daerah potensial wisata di NTT.  

4. Diperlukan adanya peningkatan intesitas terpaan promosi komunikasi untuk 

membuat wisatawan berkunjung saat Event. Dari penelitian ini terlihat banyak 

wisatawan yang tidak berkunjung ketika event, padahal event yang ada di NTT 

sangat menarik untuk dikunjungi dan tentu telah dibuat dengan biaya yang 

cukup banyak.  

5. Penelitian lebih lanjut dari penelitian ini adalah penelitian terkait dengan media 

promosi yang khusus berkaitan dengan event. Minat kunjung kembali yang 

dipengaruhi oleh terpaan promosi pun cukup menarik untuk diteliti, bahwa 

komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan hingga ke tataran behaviour.   

 

 

 


