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ABSTRAK 

 

Bali memiliki pecalang sebagai daya tarik wisata budaya yang memiliki tugas 

menjaga keamanan, oleh karena itu peran kepercayaan wisatawan asing pada 

pecalang terhadap niat berkunjung kembali merupakan hal yang penting untuk 

diteliti. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran kepercayaan 

wisatawan asing terhadap niat berkunjung kembali wisatawan asing ke Bali. 

Penelitian ini melibatkan 116 wisatawan asing dari seluruh dunia yang sedang 

berwisata ke Bali yang diperoleh dengan teknik pengambilan sampel purposive 

sampling. Skala yang digunakan dalam mengukur kepercayan wisatawan asing 

pada pecalang adalah General Trust Scale (GTS) yang disusun berdasarkan teori 

dari Yamagishi dan dimodifikasi dalam penelitian terbaru oleh Yamaguchi. 

Kepuasan wisatawan asing akan diukur dengan skala Tourist Revisit Intention 

Scale (TRIS) yang dikembangkan oleh Luo dan Hsieh. Analisis data penelitian 

akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisa data simple-regression. Hasil 

dari penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan pada pecalang memiliki peran 

terhadap niat berkunjung kembali wisatawan asing untuk berwisata ke Bali. 

 

Kata Kunci: Bali, Kepercayaan, Niat Berkunjung Kembali, Pecalang, Wisatawan 

Asing 
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ABSTRACT 

 

Bali has pecalang as a cultural tourism attraction that has the task of maintaining 

security. Therefore the role of foreign tourists' trust in pecalang towards revisiting 

intentions is important to be examined. This study aims to determine the role of 

foreign tourist confidence in the intention to return foreign tourists to Bali. This 

study involved 116 foreign tourists from all over the world who were travelling to 

Bali obtained by purposive sampling technique. The scale used in measuring the 

confidence of foreign tourists in Pecalang is the General Trust Scale (GTS) which 

was compiled based on the theory of Yamagishi and modified in a recent study by 

Yamaguchi. Foreign tourist satisfaction will be measured by the Tourist Revisit 

Intention Scale (TRIS) scale developed by Luo and Hsieh. Analysis of research 

data will be performed using simple-regression data analysis techniques. The 

results of this study found that trust in pecalang has a role in the intention to revisit 

foreign tourists to travel to Bali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensial untuk 

dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program 

pengembangan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kedatangan wisatawan 

pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi penduduk setempat. Seperti halnya dengan sektor lainnya, 

pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara 

tujuan wisata. Indonesia merupakan sebuah Negara kesatuan dengan berjuta 

kepulauan yang didalamnya terdapat berbagai keindahan alam dan juga 

keragaman budaya yang menjadi sorotan untuk bidang pariwisata Indonesia.  

       Indonesia memiliki berbagai macam pilihan untuk destinasi wisata yang bisa 

dipilih oleh wisatawan,  seperti wisata  alam yang menonjolkan keindahan alam 

Indonesia,  wisata  sejarah,  wisata  edukasi,  hingga wisata yang mengutamakan 

berbagai macam kebudayaan Indonesia yang masih tetap terjaga hingga kini 

disetiap daerahnya. Mastercard meluncurkan hasil studi yang diberi judul Global 

Destination Cities Index: Play yang dibuat berdasarkan wawasan seputar tren 

perjalanan internasional selama hampir satu dekade. Indeks ini menampilkan 

daftar destinasi internasional dengan jumlah pengunjung tertinggi untuk berlibur 

dan relaksasi, dan bukan untuk keperluan bisnis.  Studi menyatakan dari sepuluh 
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destinasi utama dalam Global Destination Cities Index: Play Bali berhasil 

menempati posisi ke-tujuh dengan skor 96,7 persen (CNN Indonesia, 2018) 

       Bali juga terkenal karena masyarakat yang ramah dan bersahabat, selain itu 

fasilitas untuk wisatawan sudah sangat mendukung (Phinemo, 2017). Wisatawan 

asing memilih Bali untuk menjadi pilihan utama destinasi wisata favorit untuk 

dikunjungi saat berwisata di Indonesia dibandingkan dengan destinasi wisata 

lainnya seperti Lombok, Bunaken ataupun Raja Ampat yang pada saat ini sudah 

mulai terkenal dikalangan wisatawan asing (CNN Indonesia, 2019) pariwisata di 

Bali tentu didukung oleh berbagai macam aspek yang membantu Bali untuk terus 

bersaing dan mengembangkan pariwisatanya, dan salah satunya adalah sektor 

budaya. 

       Salah satu faktor yang menjadi ikon sentral dalam sektor keamanan dalam 

budaya Bali adalah pecalang. Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No. 03 Tahun 

2001, Pecalang adalah satuan keamanan tradisional yang memiliki tugas untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban desa adat, dan melaksanakan tugas tugas 

keamanan dalam wilayah desa adat dalam hubungan tugas adat dan keagamaan. 

Pecalang merupakan bagian yang penting didalam budaya Bali dan tidak dapat 

dilepaskan dalam kehidupan dan nadi dalam sektor pariwisata di Bali untuk saat 

ini. Pecalang memiliki citra yang berwibawa dan juga ramah dalam menjalankan 

tugas-tugasnya untuk menjaga kemanan wisatawan yang berkunjung ke obyek-

obyek vital pariwisatanya (Widia & Widnyani, 2010). 

       Mengutip penjelasan dari Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 

Karangasem, kata pecalang berasal dari kata 'calang', yang diambil dari kata 
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'celang', yang berarti waspada. Pecalang memiliki tugas untuk mengamankan dan 

menertibkan desa, baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan 

penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Menjadi Pecalang adalah murni 

tugas sosial. Salah satu pemaparan pecalang yaitu Kadek Nanduryawan, beliau 

tidak pernah bercita-cita menjadi Pecalang, tapi ia juga tidak bisa menolak 

mandat yang diberikan oleh warga ini. Baginya, menjadi pecalang adalah sebuah 

kehormatan.  

       Banyak aspek pariwisata yang melibatkan pengawalan dan pengawasan oleh 

Pecalang, selain dalam hal menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan, 

pecalang juga menjaga aspek kelestarian lingkungan dengan melakukan 

penindakan untuk wisatawan asing yang membuang sampah sembarangan atau 

merusak lingkungan sekitar. Pecalang tidak membedakan dalam melakukan 

penindakan atau memberikan sanksi meskipun yang melanggar wisatawan asing, 

domestik ataupun warga setempat. Pecalang sebenarnya tidak  lebih ditakutti 

daripada polisi melainkan lebih disegani, khususnya oleh wisatawan asing karena 

kostumnya yang tradisional. Berbeda dengan polisi atau tentara yang seragamnya 

hampir sama di semua negara. (CNN Indonesia, 2019) 

       Pecalang dalam sektor pariwisata biasanya bertugas menjaga keamanan dan 

kenyamanan para wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik yang 

berkunjung ke pantai-pantai, villa-villa dan juga kawasan perhotelan yang 

menjadi tempat strategis dalam pariwisata di Bali (Citra, Wibawa, & Wiasta, 

2017). Salah satu kasus yaitu terdapat empat wisatawan yang diamankan oleh 

pecalang karena nekat berkeliaran ketika perayaan nyepi. (Viva, 2019) 
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       Pecalang merupakan bagian dari budaya bali yang dianggap sangat penting. 

Pecalang merupakan budaya yang perlu dijaga agar tetap ada. Bali yang 

merupakan destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan dapat menjadikan 

pecalang sebagai daya tarik bagi wisatawan asing. Niat berkunjung kembali 

(Revisit Intention) wisatawan adalah kesediaan pengunjung untuk mengunjungi 

kembali tujuan yang sama di masa depan (Luo & Hsieh, 2013). Wisatawan 

mendasarkan keputusan mereka untuk mengunjungi kembali suatu destinasi 

berdasarkan pengalaman mereka dengan lingkungan sekitar seperti fasilitas yang 

diberikan tempat wisata dan interaksi dengan penduduk serta tingkat kepuasan 

yang dihasilkan (Chen & Gursoy, 2001). Kepuasan yang dirasakan oleh 

wisatawan asing ini memiliki dampak yang akan dirasakan oleh suatu destinasi 

wisata. Saat wisatawan merasa puas, maka loyalitas wisatawan terhadap suatu 

destinasi wisata akan tinggi, dan juga akan menambahkan kemungkinan 

wisatawan melakukan kunjungan berulang di waktu-waktu berikutnya.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Luo dan Hsieh (2013) memperoleh hasil 

bahwa faktor yang mempengaruhi niat berkunjung kembali yaitu fitur atau hal 

yang ada pada suatu tempat wisata yang dapat menarik bagi wisatawan, selain itu 

juga kesan dari wisatawan terhadap suatu wisata dapat menimbulkan ketertarikan 

untuk berkunjung kembali ketika hal tersebut memberikan kesan yang baik, 

pelayanan yang baik juga dapat meningkatkan kepuasan wisatawan serta 

keindahan lingkungan dan budaya yang menarik pada suatu destinasi wisata 

dapat membuat wisatawan berniat untuk berkunjung kembali. Pecalang dapat 

dijadikan suatu nilai jual bagi Bali sehingga kepercayaan wisatawan asing 
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terhadap pecalang dapat dikatakan penting karena hal tersebut dapat menjadi 

sebuah pertimbangan bagi wisatawan asing untuk berkunjung kembali. 

Wisatawan asing dapat membuat keputusan berkunjung kembali ke Bali karena 

Bali memiliki sektor budaya di bidang keamanan dan adanya interaksi antara 

wisatawan asing dengan pecalang. 

        Kepercayaan yang merupakan harapan yang dimiliki oleh seseorang tentang 

kebaikan orang lain akan menjadi menjadi faktor yang mendorong dan 

memengaruhi interaksi seseorang dengan orang yang lain. Kepercayaan timbul 

saat kurangnya informasi spesifik yang dapat digunakan untuk menilai ia dapat 

mempecayai orang tersebut atau tidak, hal tersebut mengakibatkan kepercayaan 

pasti akan dapat berubah dalam beberapa waktu dikarenakan adanya interaksi 

yang mengakibatkan bertambahnya informasi khusus terhadap orang tersebut 

(Yamagishi, T; Akutsu, S; Cho, K; Inoue, Y Li;, 2015; Yamagishi, T; Akutsu, S; 

Cho, K; Inoue, Y Li;, 2015).  

Kepercayaan wisatawan yang akan dikaji adalah kepercayaan wisatawan 

asing pada pecalang. Peran kepercayaan wisatawan asing terhadap pecalang 

dengan niat berkunjung kembali wisatawan asing untuk berwisata ke Bali dapat 

dijadikan berbagai macam hal, seperti dapat digunakan untuk menjadi acuan 

untuk meningkatkan keamanan dalam sektor wisata dengan menggunakan 

pecalang disetiap tempat wisata yang ada di Bali agar dapat meningkatkan 

kepuasan wisatawan saat berkunjung ke Bali sehingga dapat menarik wisatawan 

untuk berkunjung kembali. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Jeon (2017) mengenai pengaruh citra restoran 
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kelurga pada kepuasan, kepercayaan, dan niat berkunjung kembali, berdasarkan 

hasil analisis bahwa kepercayaan dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap niat berkunjung kembali. Terdapat pula penelitian 

yang dilakukan oleh Rizkiawan, Imronudin, & Wiyadi (2019) tentang pengaruh 

kualitas pelayanan dan kepercayaan konsumen terhadap niat kunjungan ulang 

dengan mediasi kepuasan konsumen pada rumah sakit amal sehat Wonogiri, 

diperoleh hasil bahwa bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh positif terhadap 

niat kunjungan ulang. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kepercayaan, 

maka semakin tinggi niat kunjungan ulang. 

       Niat berkunjung kembali wisatawan asing untuk berwisata ke Bali memiliki  

potensi  yang sangat besar untuk dikaji karena Bali merupakan salah satu 

destinasi wisata internasional untuk menikmati alam, dan juga budaya milik 

Indonesia. Wisatawan asing yang berkunjung kembali ke Bali paling tinggi 

dibandingkan tempat lainnya di Indonesia, maka peneliti ingin melihat hal yang 

berperan terhadap niat berkunjung kembali wisatawan. 

Peneliti ingin melihat apakah kepercayaan wisatawan asing pada pecalang 

memiliki peran terhadap niat berkunjung kembali wisatawan asing untuk 

berwisata ke Bali yang menyebabkan Bali menjadi destinasi yang memiliki 

peminat tinggi di Indonesia. Berdasarkan adanya potensi peran yang dimiliki 

kepercayaan wisatawan asing pada pecalang terhadap niat berkunjung kembali 

wisatawan asing untuk berwisata ke Bali inilah, peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian mengenai hal tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah kepercayaan wisatawan asing pada pecalang berperan terhadap niat 

berkunjung kembali wisatawan asing ke Bali? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepercayaan wisatawan asing 

terhadap niat berkunjung kembali wisatawan asing ke Bali. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

traveling behavior dan berkaitan dengan psikologi lintas budaya yang 

masih jarang dilakukan di Indonesia. 

 Manfaat Praktis 

a. Menunjukan cara untuk meningkatkan dan memaksimalkan pariwisata 

dengan cara meningkatkan niat berkunjung kembali wisatawan asing untuk 

berwisata ke Bali dengan bantuan pecalang di sektor keamanan dan daya 

tarik budaya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Niat Berkunjung Kembali Wisatawan  

1. Pengertian Niat Berkunjung Kembali Wisatawan 

        Niat berkunjung kembali (Revisit Intention) wisatawan adalah 

kesediaan pengunjung untuk mengunjungi kembali tujuan yang sama di 

masa depan (Luo & Hsieh, 2013). Menurut William & Buswell (2003) 

berdasarkan perspektif proses konsumsi, perilaku pengunjung terdapat tiga 

tahap, yaitu prakunjungan, selama kunjungan, dan pasca kunjungan. Hal 

tersebut juga dikemukakan oleh Chen dan Tsai (2011) bahwa perilaku 

pengunjung merupakan pilihan berkunjung, evaluasi selanjutnya, dan niat 

waktu kedepannya. Evaluasi selanjutnya adalah pengalaman perjalanan 

atau nilai dan kepuasan yang diterima pengunjung secara keseluruhan, 

sedangkan niat perilaku masa depan mengacu pada penilaian pengunjung 

tentang keinginan untuk kembali ke tujuan yang sama dan kesediaan untuk 

merekomendasikan hal ini kepada orang lain. Konsep niat berkunjung 

kembali berasal dari niat perilaku. Baker & Crompton (2000) menjelaskan 

niat berkunjung kembali adalah kemungkinan wisatawan untuk mengulangi 

aktivitas atau berkunjung ulang ke suatu destinasi.   

       Wisatawan mendasarkan keputusan mereka untuk mengunjungi 

kembali suatu destinasi berdasarkan pengalaman mereka dengan 

lingkungan sekitar seperti fasilitas yang diberikan tempat wisata dan 
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interaksi dengan penduduk serta tingkat kepuasan yang dihasilkan (Chen & 

Gursoy, 2001). Bidang pariwisata sangat kompetitif, maka dari itu sangat 

penting untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung kembali. 

Wisatawan yang tidak puas mungkin akan memutuskan untuk mengunjungi 

destinasi lainnya di masa depan. Oleh karena itu, strategi pemulihan 

layanan untuk mempromosikan kepuasan wisatawan dan memperkuat 

keinginan mereka untuk kembali harus dilaksanakan. 

 Dimensi Niat Berkunjung Kembali 

       Menurut (Luo & Hsieh, 2013) terdapat empat dimensi dari niat 

berkunjung kembali pada wisatawan, antara lain:  

a. Features 

Karakteristik destinasi berdasarkan kegiatan langsung dan lokasi 

pemandangan yang terkenal dapat meningkatkan keinginan 

wisatawan untuk berkunjung kembali. Fitur yang unik pada 

lingkungan alam maupun buatan pada suatu destinasi adalah faktor 

utama yang menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang 

memiliki keterikatan atau preferensi tertentu terhadap individu, 

produk, atau layanan tempat wisata cenderung mengunjungi kembali. 

Alasan tersebut dapat digabungkan menjadi satu faktor yaitu features 

destinasi. 

b. Impression 

Wisatawan memiliki kebiasaan untuk berkunjung kembali jika 

mereka mempunyai kesan yang dalam pada destinasi tertentu. Hal 
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serupa mengenai kesan wisatawan pada destinasi tertentu atau 

perasaan mereka pada destinasi tersebut saat mereka baru saja 

mengunjungi suatu tempat dan memberikan alasan untuk membentuk 

faktor-faktor potensial yang memicu niat wisatawan untuk 

mengunjungi kembali. Pernyataan diatas menjelaskan bahwa 

impression merupakan salah satu faktor niat berkunjung kembali 

wisatawan. 

c. Service 

Wisatawan mendapatkan fasilitas yang bagus dan pelayanan yang 

baik cenderung mengikuti kegiatan wisata dengan frekuensi tinggi. 

Wisatawan memberikan perhatian lebih pada kebersihan lingkungan 

atau pilihan pribadi khusus seperti berwisata sebagai pasangan atau 

bersama teman dan hal yang memiliki pengaruh positif pada niat 

berkunjung kembali wisatawan. Penjelasan tersebut dapat dikatakan 

bahwa service merupakan salah satu faktor niat berkunjung kembali 

wisatawan. 

d. Scenery and Culture 

Memiliki pengalaman pribadi mengenai kegiatan alam sebagai 

destinasi wisata juga dapat mempengaruhi niat berkunjung kembali 

wisatawan. Alasan wisatawan berkunjung kembali karena tertarik 

pada keindahan pemandangan yang memuaskan serta layanan dan 

fasilitas yang baik. Selain itu alasan destinasi wisata menarik 

wisatawan untuk mengunjungi kembali karena dapat memenuhi 
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kebutuhan liburan khusus, iklim di tempat tujuan cocok untuk 

wisatawan, atau wisatawan diterima dengan keramahtamahan yang 

antusias. Alasan tersebut dapat digabungkan menjadi satu faktor yaitu 

scenery and culture yang dapat menarik niat berkunjung kembali 

pada wisatawan. 

B. Kepercayaan Terhadap Pecalang 

 Pengertian Kepercayaan 

       Rotter (1980) mengatakan kepercayaan diartikan sebagai suatu 

kecenderungan seseorang untuk yakin pada orang lain. Sementara Yamagisi 

(1998) menjelaskan kepercayaan adalah keyakinan orang terhadap maksud 

baik orang lain yang tidak merugikan mereka, peduli pada hak mereka, dan 

melakukan kewajibannya. Kepercayaan didasari oleh dugaan dugaan awal 

yang terbentuk dari sifat dan juga tujuan pribadi orang lain yang terlihat dan 

teramati. Kepercayaan adalah sebuah konsep yang eksklusif, dikarenakan 

setiap budaya dan daerah memiliki definisi, nilai dan makna tersendiri dari 

kepercayaan ini. Seperti halnya dengan budaya Jepang yang memiliki 

makna kepecayaan dengan standar yang tinggi, sehingga saat dibandingkan 

dengan budaya Amerika, masyarakat Jepang cenderung memiliki 

kepecayaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat 

Amerika (Yamagishi, T; Yamagishi, M, 1994). 

Kepercayan adalah sebuah harapan standar seberapa dapat 

dipercayanya orang lain (Yamagishi, T; Kikuchi, M;, 1999). Kepercayaan 

seseorang terhadap orang lain secara umum tidak ada pengaruhnya terhadap 
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seberapa benarnya kejujuran dan kredibilitas yang dimiliki oleh orang 

tersebut. Kepercayaan adalah sebuah harapan standar terhadap seseorang 

yang timbul saat tidak cukupnya infromasi khusus yang digunakan untuk 

menilai apakah seseorang dapat dipercaya atau tidak. Saat seseorang tidak 

memiliki informasi-informasi yang spesifik mengenai orang lain, maka 

kepercayaan umum ini akan semakin relevan, dikarenakan hanya 

mengandalkan harapan standar yang dimilikinya. Kepercayaan ini akan 

dapat berubah menjadi lebih besar ataupun kecil dalam beberapa waktu 

kemudian, hal ini disebabkan adanya interaksi yang dilakukan dan 

menyebabkan bertambahnya informasi spesifik yang dimiliki seseorang 

terhadap orang lain. (Yamagishi, T; Akutsu, S; Cho, K; Inoue, Y Li;, 2015) 

       Yamagishi (1998) menyatakan bahwa kepercayaan umum (trust pada 

orang lain secara umum) dan pembentukan komitmen merupakan sebuah 

solusi yang dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah yang 

diakibatkan oleh ketidakpastian sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

Ketidakpastian sosial yang dimaksudkan adalah istilah untuk 

menggambarkan sebuah resiko negatif yang mungkin muncul dalam 

interaksi sosial, contohnya adalah eksploitasi dan penipuan. Ketidakpastian 

sosial dapat terjadi karena setiap kali seseorang berinteraksi dengan 

masyarakat disekitarnya pasti akan menghadapi masalah tersebut. Hal 

tersebut tidak terjadi ketika seseorang membentuk komitmen dan 

kepercayaan. (Yamagishi, 1998) 

 Dimensi Kepercayaan 
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       Yamagishi (1999) menyatakan ada dua faktor yang membentuk 

kepercayaan umum yang dilakukan oleh seseorang, yaitu : 

a. Trust 

       Selalu memiliki harapan dasar yang tinggi mengenai kebaikan hati, 

kejujuran dan juga ketulusan seseorang sehingga selalu memiliki 

pemikiran bahwa seseorang tidak akan berbuat buruk kepada dirinya. 

b. The Need of Prudence 

       Perasaan yang dimiliki seseorang saat bertemu dengan orang lain 

yang belum terlalu banyak informasi yang dimilikinya untuk menilai 

apakah orang tersebut baik atau buruk, sehingga memerlukan 

kewaspadaan dan kehati-hatian. 

 Pecalang 

       Pecalang adalah salah satu badan yang menjadi ikon dalam sektor 

keamanan Bali. Pecalang berasal dari kata celang yang jika diartikan 

kedalam bahasa Bali berarti selalu awas dan waspada. Menurut PERDA 

Provinsi Bali No. 03 Tahun 2001, Pecalang atau Langlang merupakan 

satuan tugas (satgas) keamanan tradisional masyarakat di Bali, pecalang 

memiliki wewenang dan tugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban 

di desa dan melaksanakan tugas tugas keamanan dalam wilayah desa adat 

dalam hubungan tugas adat dan keagamaan). Tugas pecalang utamanya 

adalah menjaga keamanan masyarakat Bali saat sedang melakukan 

upacara adat (ritual keagamaan) dan juga keamanan untuk masyarakat 

desa. Tetapi saat ini pecalang juga sudah menjaga keamanan tempat atau 
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destinasi wisata yang ada di Bali untuk mendukung kegiatan pariwisata 

dan juga industri di Bali (Pramana, 2012). 

       Pecalang dalam sejarah masyarakat Bali merupakan satuan pengaman 

yang sudah menjaga keamanan masyarakat pada awal tahun 1900-an. 

Banyak versi dari awal terbentuknya pecalang ini, beberapa versi 

menyatakan bahwa pecalang muncul untuk mengamankan Pesta Kesenian 

Bali yang pertama, dan ada beberapa versi yang menjelaskan bahwa 

pecalang adalah gugus penggerak pada kekuatan masyarakat dan juga 

pengawal dan penjaga istana (Pramana, 2012). 

       Pecalang harus memiliki kekuatan dan kharisma yang kuat dan besar 

agar masyarakat patuh dan juga dapat menertibkan kondisi masyarakat. 

Pecalang juga harus dapat menjadi teladan dan contoh yang baik untuk 

warga desa (Widia & Widnyani, 2010). Menurut lontar purwadigama, 

pecalang di Bali harus menggunakan beberapa hal berikut sebagai 

identitasnya: 

a. Meudeng, pecalang wajib menggunakan udeng atau penutup 

kepala yang digunakan untuk upacara keagamaan dengan 

pengaturan bentuk udeng khusus yang bertujuan untuk 

membedakan pecalang. 

b. Mawastra Akancut Nyotot Pertiwi, Pecalang harus 

menggunakan kain dengan bagian depan kain yang dilipat jatuh 

menuju tanah. 
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c. Mekampuh Poleng, Pecalang harus menggunakan kampuh atau 

kain pelapis kedua setelah kain utama yang digunakan. Kain 

pelapis ini wajib berwarna hitam putih (poleng) yang memiliki 

makna keseimbangan kekuatan serta kesaktian, dan kesan 

berwibawa. 

d. Ayungkalit Keris, Pecalang harus membawa keris yang 

diletakan dengan cara diselipkan di pinggang depan. 

e. Masumpeng Waribang, Pecalang wajib menyelipkan bunga 

pucuk arjuna (bunga kembang sepatu Bali berwarna merah) di 

telinganya.  

       Menurut (Widia & Widnyani, 2010) terdapat tiga jenis pecalang yang 

ada di Bali, yaitu : 

a. Pecalang yang memiliki tugas untuk memberikan kemanan pada 

setiap aktivitas warga desa dalam melakukan kegiatan keagamaan 

dan adat. 

b. Pecalang subak, yaitu pecalang yang memiliki kewajiban untuk 

mengatur segala macam aktivitas yang dilakukan warga subak 

seperti pengairan, kegiatan keagamaan dan lain lain. 

c. Pecalang jawatan, yaitu pecalang yang memiliki tugas untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban setiap aktivitas warga. 

Penelitian ini memfokuskan kepercayaan terhadap kepercayaan 

pada Pecalang. Kepercayaan pada pecalang apabila dijelaskan dengan 

teori Yamagishi (1999) adalah harapan standar yang dimiliki seseorang 
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tentang seberapa dapat dipercayannya seorang pecalang di Bali. Peneliti 

menggunakan dasar teori kepercayaan umum milik Yamagishi (1999), 

dengan dimensi Trust dan The Need of Prudence yang selanjutnya 

dikembangkan kembali oleh Yamaguchi (2014) sebagai dasar dari skala 

yang digunakan. 

C. Kerangka Konseptual 

 

 

 

        Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi niat 

berkunjung kembali wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Kepercayaan 

sangat penting dalam mengembangkan niat berkunjung kembali di bisnis jasa 

karena evaluasi sebelum dan setelah konsumsi sebagai karakteristik layanan 

seperti kenyamanan, keamanan, jaminan, dan respon (Palmer, 2008). 

       Niat berkunjung kembali wisatawan adalah kesediaan pengunjung untuk 

mengunjungi kembali tujuan yang sama di masa depan (Luo & Hsieh, 2013).  

Faktor yang mempengaruhi niat berkunjung kembali yaitu fitur atau hal yang 

ada pada suatu tempat wisata yang dapat menarik bagi wisatawan, selain itu 

juga kesan dari wisatawan terhadap suatu wisata dapat menimbulkan 

ketertarikan untuk berkunjung kembali ketika hal tersebut memberikan kesan 

yang baik, bisa juga karena pelayanan yang baik yang dapat meningkatkan 

kepuasan wisatawan serta keindahan lingkungan dan budaya yang menarik 

Kepercayaan wisatawan 

asing pada pecalang di 

Bali 

 

Niat berkunjung 

kembali wisatawan 

asing untuk berwisata 

ke Bali 
Gambar  1. Kerangka Konseptual Penelitian 
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pada suatu destinasi wisata dapat membuat wisatawan berniat untuk 

berkunjung kembali. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Jeon (2017) mengenai pengaruh citra 

restoran kelurga pada kepuasan, kepercayaan, dan niat berkunjung kembali, 

berdasarkan hasil analisis bahwa kepercayaan dan kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat berkunjung kembali. 

Peran kepercayaan wisatawan asing terhadap pecalang dengan niat 

berkunjung kembali wisatawan asing untuk berwisata ke Bali dapat 

digunakan untuk menjadi acuan untuk meningkatkan keamanan dalam sektor 

wisata dengan menggunakan pecalang disetiap tempat wisata yang ada di 

Bali agar dapat meningkatkan kepuasan wisatawan saat berkunjung ke Bali 

sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung kembali.  

Kepercayaan yang merupakan harapan yang dimiliki oleh seseorang 

tentang kebaikan orang lain akan menjadi menjadi faktor yang mendorong dan 

memengaruhi interaksi seseorang dengan orang yang lain. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Rizkiawan, Imronudin, & Wiyadi, 2019) tentang pengaruh 

kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap niat kunjungan ulang dengan 

mediasi kepuasan konsumen pada rumah sakit amal sehat Wonogiri, diperoleh 

hasil bahwa bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh positif terhadap niat 

kunjungan ulang. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kepercayaan, maka 

semakin tinggi niat kunjungan ulang.  
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Niat berkunjung kembali wisatawan asing untuk berwisata ke Bali 

memiliki  potensi  yang sangat besar untuk dikaji karena Bali merupakan salah 

satu destinasi wisata internasional untuk menikmati alam, dan juga budaya 

milik Indonesia. Wisatawan asing yang berkunjung kembali ke Bali paling 

tinggi dibandingkan tempat lainnya di Indonesia, maka peneliti ingin melihat 

hal yang berperan terhadap niat berkunjung kembali wisatawan. 

D. Hipotesis Penelitian 

Ha : Kepercayaan wisatawan asing pada pecalang berperan terhadap niat 

berkunjung kembali wisatawan asing untuk berwisata ke Bali. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

       Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung yang dilakukan 

oleh Akhrani (2019). Penelitian ini digunakan untuk membuktikan apakah ada 

peranan variabel (X) yakni kepercayaan wisatawan asing terhadap pecalang 

terhadap variabel dependen (Y) yaitu niat berkunjung kembali wisatawan 

asing untuk berwisata ke Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif korelasional, peneliti ingin menguji sebesar mana hubungan sebab 

akibat yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Definisi Operasional 

1. Kepercayaan pada pecalang adalah sebuah harapan yang dimiliki 

seseorang terhadap pecalang berdasarkan dua faktor yaitu harapan yang 

tinggi mengenai kebaikan hati pecalang dan perasaan untuk menilai apakah 

Kepercayaan 

Wisatawan Pada 

Pecalang 

Kepuasan 

Berwisata 

Rasa Aman 

Niat Berkunjung 

Kembali 

Gambar  2. Kerangka Konseptual Penelitian Payung. 
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pecalang tersebut baik atau buruk yang memerlukan kewaspadaan dan 

kehati-hatian. Hal tersebut dapat diukur dengan skala kepercayaan general. 

2. Niat berkunjung kembali wisatawan adalah kesediaan maupun keinginan 

wisatawan untuk mengunjungi kembali tujuan wisata yang sama di waktu 

yang akan datang berdasarkan pengalaman mereka terkait fitur suatu 

destinasi wisata, kesan yang diberikan, pelayanan dan keindahan alam dan 

budaya yang terdapat di Bali. Hal tersebut dapat diukur dengan skala niat 

berkunjung kembali. 

C. Responden Penelitian 

       Populasi yang disasar untuk digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

wisatawan asing yang telah berusia di atas 17 tahun dan sedang berwisata di 

Bali, sementara sampel dari penelitian ini adalah sebagian wisatawan asing 

yang telah berusia diatas 17 tahun dan sedang berwisata di Bali. Cara untuk 

menentukan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya dapat 

dibantu dengan menggunakan software G*Power 3.1.9.2. Menggunakan 

statistical test dengan effect size sebesar (0,15), α (0.05), serta power (0.95). 

Hasil yang didapati peneliti untuk digunakan sebagai jumlah minimal 

sampel adalah sebanyak 89 subjek. Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 116 subjek untuk memenuhi jumlah minimal sampel yang telah 

didapat dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sampel yang tidak 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti.  

       Metode pengambilan sampel yang dipilih oleh peneliti untuk digunakan 

dipenelitian ini adalah dipilih dengan metode nonprobability sampling, 
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menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan teknik ini dipilih 

berdasarkan pada kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki oleh populasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu: 

a. Wisatawan Asing, 

b. Berusia minimal 17 tahun, 

c. Sedang berkunjung di salah satu atau lebih daerah wisata di Bali 

yang terdapat pecalang di daerah tersebut, 

d. Memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris 

D. Instrumen Penelitian 

       Penelitian yang akan dilakukan menggunakan dua jenis skala dengan 

bentuk skala Likert. Menurut (Sugiono, 2008) Skala Likert adalah skala yang 

didalamnya terdapat pilihan jawaban dari sangat positif hingga sangat negatif, 

dan dari setiap respon jawaban yang diberikan akan memperoleh skor. 

Berikut merupakan skala yang digunakan peneliti, antara lain: 

 General Trust Scale 

       Skala yang digunakan dalam mengukur kepercayan wisatawan asing pada 

pecalang adalah General Trust Scale (GTS). Skala ini disusun berdasarkan 

teori dari Yamagishi (1999) dan telah digunakan kembali dimodifikasi pada 

penelitian terbaru dari Yamaguchi pada tahun 2014. GTS memiliki Cronbach 

Alpha sebesar (0.82). Skala ini memiliki dua faktor yaitu Trust dan The Need 

of Pruence dengan 17 item pertanyaan dengan ratting scale dari 1 sampai 4 

dengan range “tidak sama sekali” hingga “sangat”. Skala ini disajikan dalam 

bentuk pertanyaan yang mendukung (favorable) dan yang tidak mendukung 
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(unfavorable) yang nantinya akan disesuaikan dengan obyek yang akan 

diukur, yaitu pecalang. Skor total dari hasil respon individu, nantinya akan 

menunjukan seberapa tingginya tingkat kepercayaan individu tersebut 

terhadap pecalang. Semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi pula 

kepercayaan yang dimiliki oleh individu terhadap pecalang. Penjelasan 

mengenai pecalang akan diberikan pada lembar pertama sebelum subjek 

mengisi aitem mengenai kepercayaan, hal tersebut untuk memberikan 

gambaran mengenai pecalang kepada wisatawan asing.  

       Tabel 1.  

       Persebaran dan reliabilitas aitem skala GTS 

General Trust 

Scale factor 

Aitem Jumlah % 

F UF 

Trust 1,5,8,14 2,3,6,12, 

13,15,16 

11 68,75% 

The Need of 

Prudence. 

4,9,11 7,10 5 31,25% 

 

 Skala Tourist Revisit Intention 

       Skala yang peneliti gunakan untuk mengukur niat berkunjung kembali 

wisatawan untuk berwisata ke Bali adalah Tourist Revisit Intention Scale (TRIS). 

Skala dikembangkan oleh (Luo & Hsieh, 2013). TTS memiliki Cronbach Alpha 

sebesar (0.887). Skala TRIS ini memiliki empat faktor yaitu, dimensi Features, 

Impression, Service, dan Scenery and Culture dengan total item sebanyak 27 

pertanyaan dengan ratting scale 1-4 dengan range “disagree”  hingga “strongly 

agree”.. Skala ini akan tersaji dengan bentuk pertanyaan yang mendukung 

(favorable). Skor total dari respon yang diberikan wisatawan asing akan 

memberikan gambaran mengenai niat berkunjung kembali wisatawan tersebut 
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untuk berwisata ke Bali. Semakin tinggi skor yang diberikan, maka semakin 

tinggi juga niat berkunjung kembali wisatawan tersebut untuk berwisata ke Bali. 

yang dirasakan oleh wisatawan asing.  

Tabel 2.  

Persebaran dan reliabilitas aitem skala TRIS. 

Dimensi 

Tourist Revisit 

Intention Scale  

Reliabilitas Aitem Juml

ah 

% 

F UF 

Features 0.91 1,2,3,4,5,6,7,8,9  9 33,3% 

Impression 0.788 10,11,12,13,15 14 6 23,3% 

Service 0.942 16, 17,18,19,21,22 20 7 26,7% 

Scenery and 

Culture 

0.946 23,24,25,26,27  5 12,7% 

 

E. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 Tahap Persiapan Penelitian 

a. Peneliti mencari informasi dan juga teori-teori dengan melakukan 

studi literatur dan kepustakaan dengan menggunakan berbagai 

macam sumber yang berhubungan dengan variabel yang telah 

ditentukan dalam penelitian. 

b. Peneliti mulai menentukan desain penelitian yang digunakan serta 

menargetkan populasi lalu menentukan sampel dan teknik 

pengambilan data yang akan digunakan untuk penelitian. 

c. Peneliti mencari alat ukur yang akan digunakan untuk mencari data 

untuk penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

kepercayaan wisatawan terhadap pecalang adalah General Trust 

Scale yang telah dimodifikasi oleh Yamaguchi (2014), sedangkan alat 
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ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat niat berkunjung 

kembali wisatawan tersebut untuk berwisata ke Bali adalah Tourist 

Revisit Intention Scale oleh (Luo & Hsieh, 2013) 

d. Peneliti melakukan modifikasi pada alat ukur General Trust Scale 

agar lebih sesuai untuk obyek yang akan diukur dan menyiapkan alat 

ukur Tourist Revisit Intention Scale yang akan digunakan untuk 

penelitian. 

e. Peneliti mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian 

kepada dosen pembimbing. 

f. Peneliti melakukan uji coba skala yang telah dimodifikasi untuk 

melihat apakah skala tersebut reliable digunakan untuk penelitian. 

Peneliti menggunakan Uji Coba Terpakai dimana peneliti melakukan 

penyebaran skala penelitian sekaligus dan berbarengan untuk uji 

coba dan juga untuk data penelitian. 

g. Peneliti menyiapkan kuisioner yang didalamnya terdiri dari informed 

consent, data demografis, serta skala General Trust dan juga skala 

Tourist Attribute Satisfaction. Kuisioner berbentuk skala offline yang 

akan disebarkan secara acak dan langsung di objek wisata di Bali 

yang terdapat pecalang dan juga wisatawan asing yang berkunjung 

dengan media papper and pencil. 

 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk penelitian, pengambilan data ini dilakukan  secara  langsung, 



25 

 

 

disebarkan kepada para wisatawan asing yang memenuhi kriteria 

untuk dijadikan subjek penelitian yang sedang berkunjung di daerah 

wisata yang ada di Bali, dan di daerah wisata tersebut terdapat 

pecalang yang menjaganya.   

b. Metode yang digunakan peneliti untuk menyebarkan kuesioner 

adalah dengan membagikan secara langsung dan subjek dapat 

langsung mengisi kuisioner ditempat dengan menggunakan bolpoint 

yang telah disediakan peneliti.   

c. Setelah data yang didapat sudah seluruhnya terkumpul, peneliti akan 

melanjutkannya dengan menganalisis data tersebut agar dapat 

membuktikan hipotesis yang sebelumnya telah diajukan peneliti.  

 Tahap Analisis Data 

a. Sebelum data di analisis, peneliti melakukan pengecekan data terlebih 

dahulu untuk melihat dan mengetahui mana saja data-data yang sudah 

memenuhi kriteria yang ditentukan peneliti dan dapat digunakan 

untuk penelitian. 

b. Peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan bantuan 

software SPSS Statistics version 21 for windows. 

 

F. Pengujian Alat Ukur 

 Analisis Aitem 

       Peneliti menguji kereliabilitasan aitem dengan menggunakan item 

total correlation, yang dimaksudkan agar dapat diketahui apakah 
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didalam skala yang disebarkan ada aitem yang gugur atau tidak. Kriteria 

yang ditetapkan peneliti untuk dijadikan batas cut off point adalah ≥ 0.25, 

yang artinya jika ada aitem yang sudah mencapai atau bahkan melebihi 

0.25 akan dianggap sudah memenuhi batasan. Apabila aitem berada 

dibawah dari 0.30 akan dianggap memiliki nilai daya beda rendah dan 

aitem tersebut akan ditetapkan gugur. (Azwar, 2012). 

 

Tabel 3.  

Blueprint General Trust Scale (GTS) Sebelum Try Out 

General Trust Scale 

factor 

Aitem Jumlah % 

F UF 

Trust 1,5,8,

14 

2,3,6,12, 

13,15,16 

11 68,75% 

The Need of Prudence. 4,9,11 7,10 5 31,25% 

 

 

Tabel 4.  

Blueprint General Trust Scale (GTS) Sesudah Try Out 

General Trust Scale 

factor 

Aitem Jumlah % 

F UF 

Trust 5,8,14 2,6,12, 13,15,16 9 81,81% 

The Need of 

Prudence. 

- 7,10 2 18,19% 

Jumlah Total 3 8 11 100% 

        

       Berdasarkan tabel tiga dan empat terjadi perubahan jumlah total aitem 

dalam skala General Trust Scale yang pada mulanya berjumlah 16 aitem 

menjadi 11 aitem. Hal ini dikarenakan aitem dengan nomor 1,3,4,9,11 
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dinyatakan gugur karena tidak memenuhi batas cut off poin sebesar 0,25. 

Tabel 5.  

Blueprint Tourist Revisit Intention Scale (TRIS) Sebelum Try Out 

Dimensi 

Tourist Revisit 

Intention Scale  

Reliabilitas Aitem Juml

ah 

% 

F UF 

Features 0.91 1,2,3,4,5,6,7,8,9  9 33,3% 

Impression 0.788 10,11,12,13,15 14 6 23,3% 

Service 0.942 16, 17,18,19,21,22 20 7 26,7% 

Scenery and 

Culture 

0.946 23,24,25,26,27  5 12,7% 

 

 Tabel 6.  

Blueprint Tourist Revisit Intention Scale (TRIS) Sesudah Try Out 

Dimensi 

Tourist Revisit 

Intention Scale  

Aitem Jumlah % 

F UF 

Features 2,4,5,8 - 4 25% 

Impression 11,12 - 2 12,5% 

Service 17,18,19,21,22 - 5 31,25% 

Scenery and Culture 23,24,25,26,27 - 5 31,25% 

Jumlah Total 16 - 16 100% 

 

Berdasarkan tabel 4 terdapat perubahan jumlah aitem pada skala Tourist 

Revisit Intention Scale  yang semula berjumlah 27 aitem menjadi 16 aitem. 

Hal ini dikarenakan aitem nomor 1,3,6,7,9,10,13,14,15,16,20 dinyatakan 

gugur karena tidak memenuhi batas cut off poin sebesar 0,25. 

 Uji Validitas 

       Uji validitas merupakan sebuah tahapan yang dilakukan guna 
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menguji dapat atau tidaknya suatu skala mengukur dan menghasilkan 

data yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan yang ingin diukur 

(Azwar, 2015). Alat ukur yang memiliki tingkat validitas yang tinggi 

adalah alat ukur yang dapat menghasilkan data yang akurat didalam 

memberikan gambaran mengenai variabel yang dibahas didalam 

penelitian. Peneliti menggunakan validitas tampang (face validity) untuk 

mengetahui validitas isi skala, apakah aitem yang ada didalam skala yang 

digunakan untuk mengukur konsep sudah dapat menunjukan dan 

menggambarkan konsep tersebut. 

 

Tabel 7.   

Hasil Validitas Tampang Alat Ukur 

Validitas tampang 

skala 

Jawaban Total % 

Overall scale view  Good 100 86,20% 

Good Enough 16 13,80% 

Not Good - - 

Font size used Good 101 87,06% 

Good Enough 15 12,94% 

Not Good - - 

Font type used Good 102 87,93% 

Good Enough 13 11,20% 

Not Good 1 0,87% 

Sentence submitted Good 92 79,31% 

Good Enough 24 20,69% 

Not Good - - 

       Berdasarkan hasil validitas tampang pada tabel 5 ditemukan bahwa 

hasil dari validitas dalam skala dengan empat aspek yang diambil dari 

total 116 responden menyatakan bahwa skala tersebut valid baik dari 

variabel GTS dan TASS. Tampilan, ukuran huruf, jenis huruf dan kalimat 

yang digunakan dinilai sudah baik dan jelas.  
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 Uji Reliabilitas 

       Uji reliabilitas harus dilakukan terlebih dahulu untuk dapat melihat 

apakah alat ukur tersebut layak digunakan untuk penelitian atau tidak 

(Azwar, 2012). Peneliti melakukan uji reliabilitas alat ukur yang 

digunakan dengan bantuan SPSS 20 for windows, denggan menggunakan 

teknik Cronbach Alpha. Realibilitas alat ukur akan dianggap layak jika 

hasilnya semakin mendekati angka 1, dan reliabilitas akan dianggap 

rendah apabila semakin mendekati angka 0. 

       Penelitian ini menggunakan General Trust Scale (GTS) miliki 

Yamaguchi (2014) yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan obyek yang 

akan diteliti dengan tingkat reliabilitas sebesar 0.846, sementara Tourist 

Revisit Intention Scale (TRIS) memiliki reliabilitas sebesar 0.825. 

 

Tabel 8.  

Indeks Koefisien Reliabilitas Cronbach’s Alpha 

Nilai Keterangan 

< 0.20 Sangat Rendah 

0.20 – 0.40 Rendah 

0.40 – 0.70 Sedang 

0.70 – 0.90 Tinggi  

0.90 – 0.100 Sangat Tinggi 

 

Tabel 9.  

Reliabilitas Skala General Trust Scale (GTS) dan Tourist Revisit 

Intention Scale (TRIS) 
 

Variabel Koefisien 

Reliabilitas  

Jumlah 

Aitem 

Keterangan 

General Trust 

Scale (GTS)  

0.846 11 Tinggi 
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Tourist Revisit 

Intention Scale 

(TRIS) 

0.825 16 Tinggi 

       Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa skala General Trust Scale 

(GTS) memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0.846 yang dapat 

dikategorisasikan masuk ke dalam kategorisasi tinggi. Variabel Tourist 

Revisit Intention Scale (TRIS) mendapatkan koefisien reliabilitas sebesar 

0.825yang dapat dikategorisasikan menjadi kategori tinggi. 

G. Teknik Analisis Data 

 Uji Asumsi 

Peneliti diwajibkan untuk melakukan pengujian terhadap asumsi-

asumsi yang ada pada penelitian ini sebelum peneliti melakukan uji 

statistika dengan menggunakan teknik uji analisis regresi linear sederhana. 

a. Uji Normalitas 

              Uji yang dilakukan guna mengetahui persebaran data dari 

sebuah kelompok terdistribusi secara normal atau tidak. (Ghozali, 

2013). Hal ini sangatlah penting, hal ini dikarenakan data harus 

memiliki distribusi normal adalah syarat untuk dapat dilakukannya 

pengujian parametric-test. Uji normalitas diuji menggunakan uji 

statistic Kolmogorov-smirnov. Data diuji dengan bantuan software 

SPSS for Windows versi 20.0. 

b. Uji Linieritas 

Uji yang dilakukan guna mengetahui ada tidaknya hubungan 

antar variabel independen, dan apakah hubungan antara kedua 
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variabel yang diteliti mengikuti garis lurus atau tidak (Ghozali, 

2013). Data diuji dengan mencari Deviation from Linearity dengan 

bantuan software SPSS for Windows versi 20.0. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji yang digunakan untuk menilai apakah ada  ketidaksamaan 

varian  dari  residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear 

sederhana. Model regresi yang baik akan menunjukan terjadinya 

heterokedastisitas. Prosedur ini menggunakan bantuan scatter plot 

sebagai penentunya. 

 Uji Hipotesis  

        Uji yang dilakukan guna mengetahui apakah hipotesis yang diajukan 

oleh peneliti dapat diterima atau ditolak, dengan cara mengetahui seberapa 

kuat peran dari variabel independen terhadap variabel dependen.  Nilai  

koefisien  korelasi  dapat  dicari  dengan  rumus simiple regression. Data 

diuji dengan menggunakan bantuan software SPSS for Windows versi 20.0.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan kepada 

wisatawan asing yang sedang berwisata ke Bali. Peneliti menggunakan 

variabel kepercayaan kepada pecalang dengan variabel niat berkunjung 

kembali. Terdapat bahasan mengenai deskripsi subjek penelitian, deskripsi 

variabel penelitian dan hasil uji asumsi klasik yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya ada peran kepercayaan wisatawan asing 

terhadap pecalang terhadap niat berkunjung kembali wisatawan asing untuk 

berwisata ke Bali. 

1. Deskripsi Subjek Penelitian 

Dilihat dari hasil pengambilan data, total subjek dalam 

penelitian ini berjumlah sebanyak 116 responden yang diambil secara 

langsung. Kriteria yang ditetapkan ialah responden merupakan 

wisatawan asing, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun, sedang 

berkunjung di salah satu atau lebih daerah wisata di Bali yang terdapat 

pecalang di daerah tersebut, dan memiliki kemampuan dalam berbahasa 

Inggris. Pengambilan data dilakukan di beberapa tempat wisata, 

penginapan, dan di toko cinderamata yang ada di Bali. 
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a. Deskripsi subjek berdasarkan usia dan jenis kelamin 

Tabel 10.  

Deskripsi subjek berdasarkan usia dan jenis kelamin 

Data Demografis Kategori   Jumlah  

Rentang Usia Jumlah Persentase 

18 – 24 39 33,6% 

25 – 34 34 29,3% 

35 – 44  21 18,1% 

45 – 54  7 6.1% 

55 – 64 12 10,3% 

> 64 3 2,6% 

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 70 60,34% 

Perempuan 46 39,66% 

 

b. Deskripsi Subjek berdasarkan Negara Asal 

 

Tabel 11.  

Deskripsi Subjek berdasarkan Negara Asal 

Data Demografis Kategori   Jumlah  Presentase 

Negara Australia 26 22,41% 

Canada 10 8,62% 

England 8 6,89% 

France 6 5,17% 

Germany 5 4,13% 

Netherlands 16 13,79% 

Singapore 6 5,17% 

USA 8 6,89% 
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c. Deskripsi Subjek berdasarkan durasi liburan, berlibur sejak dan total 

kunjungan 

Tabel 12.  

Deskripsi Subjek berdasarkan durasi liburan, berlibur sejak dan total 

kunjungan 

Data Demografis Kategori   Jumlah  Presentase 

Durasi Liburan 3-40 hari 91 78,45% 

41-78 hari 10 8,62% 

79-116 hari 5 4,31% 

117-154 hari 7 6,03% 

> 155 hari 3 2,59% 

Berlibur Sejak 2-20 hari 98 84,48% 

21-40 hari 12 10,34% 

> 40 hari 6 5,17% 

Total Kunjungan 1-10 kali 107 92,25% 

11-20 kali 5 4,31% 

>21 kali 4 3,44% 

 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Deskriptif data dilakukan dengan tujuan untuk melihat gambaran awal 

data penelitian dan mendeskripsikan subjek penelitian berdasarkan data 

yang diperoleh dan bukan diperuntukkan sebagai pengujian hipotesis. 

Dasar menentukan analisis data deskriptif adalah dengan skor minimum, 

skor maksimum, rata-rata, dan standar deviasi pada masing-masing 

variabel. Perhitungan terbagi menjadi skor hipotetik dari perhitungan manual 

dan skor empirik berdasar perhitungan menggunakan program IBM SPSS v.20 

for Windows. 
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Tabel 13.  

Deskripsi Data Penelitian 

Variabel Statistik Hipotetik Empirik 

Kepercayaan 

pada Pecalang 
Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean 

Standar deviasi 

11 

44 

27,5 

5,5 

22 

43 

35,9 

4,97 

Niat berkunjung 

kembali 
Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean 

Standar deviasi 

16 

64 

40 

6 

41 

64 

58,45 

4,616 

 

Tabel 1  menunjukkan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang 

diteliti. Melalui skor hipotetis, peneliti akan mengetahui kategori skor yang 

dimiliki oleh para subjek. Kategorisasi tersebut didasarkan pada teori Azwar 

(2012) yang mengacu pada rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi pada 

skor hipotetis.  Variabel kepercayaan pada pecalang dan niat berkunjung 

kembali memiliki mean hipotetis < mean empiris, sehingga dapat dikatakan 

bahwa jawaban responden pada variabel-variabel tersebut cenderung tinggi. 

Tabel 14.  

Kategorisasi Subjek 

Variabel Daerah Keputusan 
Nilai Daerah 

Keputusan 

Kategorisa

si 

Jumlah 

Subjek 

% 

Kepercayaan 

pada 

pecalang 

X < (μ-σ)  X < 22 Rendah 0 0% 

(μ-σ) ≤ X < (μ+σ)  22 ≤ X < 33 Sedang 25 21,6% 

(μ+σ) ≤ X 
 

33 ≤ X 
 

Tinggi 
 

91 78,4% 

Niat 

berkunjung 

kembali 

X < (μ-σ)  X < 34 Rendah 7 6,04% 

(μ-σ) ≤ X < (μ+σ)  34 ≤ X 46 Sedang 13 11,2% 

(μ+σ) ≤ X 
 

46 ≤ X 
 

Tinggi 
 

96 82,76% 



36 

 

 

Tabel 14 menjelaskan bahwa kepercayaan pada pecalang pada subjek 

dalam penelitian ini paling banyak berada pada kategorisasi tinggi yaitu sejumlah 

91 subjek dan niat berkunjung kembali subjek dalam penelitian ini didominasi 

oleh responden dengan kategorisasi tinggi yang berjumlah 96 subjek.  

B. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

              Uji ini  dilakukan guna mengetahui mengetahui normal atau 

tidaknya suatu distribusi data pada penelitian dengan analisis simple 

reggresion. Uji normalitas diuji menggunakan uji statistic 

Kolmogorov-smirnov dengan nilai Asymp.Sig 0,064 > 0,05 yang 

artinya data berdistribusi normal.  

b. Uji Linieritas 

Uji ini dilakukan guna mengetahui ada tidaknya hubungan 

antar variabel independen, dan apakah hubungan antara kedua 

variabel yang diteliti mengikuti garis lurus atau tidak. Hasil data yang 

telah diuji menghasilkan nilai Deviation from Linearity sebesar 0,406 

> 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 
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Hasil uji tersebut menghasilkan gambar titik titik membentuk pola 

yang teratur yaitu bergelombang, menyebar kemudian menyempit maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model 

regresi penelitian ini. 

2. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linear 

sederhana dengan tujuan untuk melihat peran dari masing-masing variabel 

yaitu kepercayaan wisatawan asing pada pecalang terhadap kepuasan 

wisatawan asing saat berwisata di Bali. Hasil dari uji hipotesis yang 

digambarkan oleh tabel 20, menunjukan bahwa besar koefisien regresi (R) 

dalam penelitian ini adalah 0.491, sehingga peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa terdapat peran antara kepercayaan wisatawan asing pada pecalang 

terhadap kepuasan wisatawan asing saat berwisata di Bali. Nilai 

signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0.000 (p<0.05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat bukti untuk menerima hipotesis alternatif (Ha). 

Koefisien determinasi (𝑅2) diketahui sebesar 0.241 yang berarti variabel 

kepercayaan wisatawan asing pada pecalang dapat menjelaskan efek 

Gambar  3. Uji Heterokedastisitas dengan ScatterPlot 
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sebesar 24,1% terhadap kepuasan wisatawan asing saat berwisata di Bali, 

sementara sisanya sebesar 75,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini (variabel eksternal). Berdasarkan hasil analisis 

penulis melakukan Uji F dengan membandingkan nilai F hitung > dari F 

tabel dengan nilai df1 yaitu 1 dan df2 114. Hasilnya yaitu 36,277 > 3,92 

maka dapat dikatakan hasil Uji F signifikan. 

Analisis persamaan regresi menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

Y = 42.067+ 0.456X 

Persamaan tersebut memiliki makna, apabila faktor-faktor lainnya 

dikendalikan dan nilai konstanta dianggap 0, maka jika ada kenaikan nilai 

unit pada variabel independen yaitu kepercayaan wisatawan asing pada 

pecalang maka akan terjadi peningkatan sebesar 0.456 pada variabel 

dependen yaitu niat berkunjung kembali wisatawan asing saat berwisata di 

Bali. Hal ini berlaku pula saat faktor-faktor lain yang dikendalikan adalah 

variabel independennya bernilai 0, maka nilai variabel dependennya adalah 

42.067. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya peran kepercayaan 

pada pecalang terhadap niat berkunjung kembali wisatawan asing untuk 

berwisata ke Bali. Penelitian ini melibatkan 116 responden yang merupakan 

wisatawan asing yang berusia minimal 17 tahun dan sedang berlibur di Bali. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa kepercayaan pada pecalang 

berperan terhadap niat berkunjung kembali wisatawan asing untuk berwisata 

ke Bali. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Rizkiawan, Imronudin, & Wiyadi (2019) tentang pengaruh kualitas pelayanan 

dan kepercayaan terhadap niat kunjungan ulang dengan mediasi kepuasan 

konsumen pada rumah sakit amal sehat Wonogiri, diperoleh hasil bahwa bahwa 

kepercayaan mempunyai pengaruh positif terhadap niat kunjungan ulang. Hal 

ini menunjukan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang ada di Rumah Sakit, 

maka semakin tinggi niat kunjungan ulang begitu pula dengan kepercayaan 

terhadap pecalang yang memiliki peran terhadap niat berkunjung kembali 

wisatawan asing untuk berwisata ke Bali. 

        Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi niat 

berkunjung kembali wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Palmer (2008) yaitu kepercayaan sangat penting 

dalam mengembangkan niat berkunjung kembali di bisnis jasa karena evaluasi 

sebelum dan setelah konsumsi sebagai karakteristik layanan seperti 

kenyamanan, keamanan, jaminan, dan respon. Sektor. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepercayaan pada pecalang membuat wisatawan asing 

merasa aman ketika sedang berlibur ke Bali. Hal ini membuat wisatawan asing 

merasa puas terhadap pelayanan di bidang keamanan pada sektor wisata yang 

ada di Bali, selain itu pecalang juga merupakan daya tarik budaya yang ada di 

Bali. Hal tersebut menjadi alasan bahwa wisatawan asing berkunjung kembali 

ke Bali salah satunya karena adanya kepercayaan pada pecalang.  



40 

 

 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Luo dan Hsieh (2013) memperoleh 

hasil bahwa faktor yang mempengaruhi niat berkunjung kembali yaitu fitur 

atau hal yang ada pada suatu tempat wisata yang dapat menarik bagi 

wisatawan, selain itu juga kesan dari wisatawan terhadap suatu wisata dapat 

menimbulkan ketertarikan untuk berkunjung kembali ketika hal tersebut 

memberikan kesan yang baik, pelayanan yang baik juga dapat meningkatkan 

kepuasan wisatawan serta keindahan lingkungan dan budaya yang menarik 

pada suatu destinasi wisata dapat membuat wisatawan berniat untuk 

berkunjung kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan 

wisatawan asing terhadap pecalang memeliki peran karena hal tersebut dapat 

menjadi sebuah pertimbangan bagi wisatawan asing untuk berkunjung 

kembali karena pecalang merupakan salah satu aset budaya yang ada di Bali. 

Wisatawan asing dapat membuat keputusan berkunjung kembali ke Bali 

karena Bali memiliki sektor budaya di bidang keamanan dan adanya interaksi 

antara wisatawan asing dengan pecalang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan kepada 

116 wisatawan asing yang sedang berlibur di Bali dengan variabel independen 

kepercayaan pada pecalang dan niat berkunjung kembali dapat disimpulkan 

bahwa kepercayaan pada pecalang memiliki peran terhadap niat berkunjung 

kembali wisatawan asing untuk berwisata ke Bali.  

 

B. Saran 

1. Saran Teoritis  

a. Peneliti melakukan transadaptasi untuk mengantisipasi keragaman 

budaya pada  subjek yang digunakan oleh peneliti 

2. Saran Praktis  

a. Bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan penelitian ini 

sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan 

Pecalang disetiap sektor pariwisata di Bali untuk keamanan dan 

kenyamanan wisatawan asing yang dapat mempengaruhi 

kepuasannya selama berwisata di Bali.  

b. Bagi Desa Adat untuk dapat menjadikan dan mendirikan lebih 

banyak pos penjagaan pecalang di setiap titik penting dalam suatu 

lokasi wisata. 
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c. Bagi Pecalang untuk dapat lebih dinamis dalam bertugas, seperti 

lebih sering melakukan mobilisasi dalam pengecekan dan penjagaan 

keamanan disekitaran lokasi wisata sehingga mudah untuk 

dijumpai. 
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Lampiran 1. Output Skala Setelah TryOut 

Output Skala General Trust Scale Setelah Tryout. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.846 11 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2 32.86 21.442 .476 .838 

X5 32.49 21.452 .449 .839 

X6 32.69 20.268 .550 .832 

X7 32.81 20.312 .542 .832 

X8 32.29 20.783 .567 .831 

X10 32.58 21.481 .449 .840 

X12 32.93 19.560 .603 .827 

X13 32.44 21.014 .485 .837 

X14 32.55 21.971 .370 .845 

X15 32.72 19.962 .608 .827 

X16 32.60 19.772 .701 .819 

 

 

 

Output Skala Tourist Revisit Intention Scale Setelah Tryout. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.825 16 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2 55.19 18.955 .343 .822 

X4 54.79 19.487 .330 .822 

X5 54.78 19.549 .369 .819 

X8 54.59 19.965 .384 .819 

X11 54.83 19.013 .397 .818 

X12 54.88 18.159 .591 .806 

X17 55.28 17.614 .400 .825 

X18 54.66 18.990 .510 .812 

X19 54.77 18.754 .453 .814 

X21 55.16 18.741 .304 .828 

X22 54.66 18.677 .565 .808 

X23 54.65 18.665 .611 .807 

X24 54.72 18.028 .576 .806 

X25 54.52 20.026 .536 .817 

X26 54.60 19.476 .493 .814 

X27 54.64 19.068 .488 .813 
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Lampiran 2. Blueprint Skala Penelitian 

 

Blueprint General Trust Scale Sebelum Tryout. 

 

General Trust 

Scale factor 

Aitem Jumlah % 

F UF 

Trust 1,5,8,14 2,3,6,12, 

13,15,16 

11 68,75% 

The Need of 

Prudence. 

4,9,11 7,10 5 31,25% 

 

 

Blueprint Skala Tourist Revisit Intention Scale Sebelum Tryout. 

 

Dimensi 

Tourist Revisit 

Intention Scale  

Reliabilitas Aitem Jumlah % 

F UF 

Features 0.91 1,2,3,4,5,6,7,8,9  9 33,3% 

Impression 0.788 10,11,12,13,15 14 6 23,3% 

Service 0.942 16, 17,18,19,21,22 20 7 26,7% 

Scenery and 

Culture 

0.946 23,24,25,26,27  5 12,7% 

 

 

Blueprint Skala General Trust Scale Setelah Tryout. 

 

General Trust Scale 

factor 

Aitem Jumlah % 

F UF 

Trust 5,8,14 2,6,12, 

13,15,16 

9 81,81% 

The Need of 

Prudence. 

- 7,10 2 18,19% 

Jumlah Total 3 8   
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Blueprint Skala Tourist Revisit Intention Scale Setelah Tryout. 

 

Dimensi 

Tourist Revisit Intention 

Scale  

Aitem Jumlah % 

F UF 

Features 2,4,5,8 - 4 25% 

Impression 11,12 - 2 12,5% 

Service 17,18,19,21,22 - 5 31,25% 

Scenery and Culture 23,24,25,26,27 - 5 31,25% 

Jumlah Total 16 - 16 100% 
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Lampiran 3. Output SPSS Hasil Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi Data Kepercayaan pada Pecalang 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

trust 116 22 43 35,90 4,970 

Valid N (listwise) 116     

 

 

Deskripsi Data Niat Berkunjung Kembali Asing 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

revisit 116 41 64 58,45 4,616 

Valid N (listwise) 116     
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Lampiran 4. Output SPSS Hasil Uji Asumsi 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 116 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 4.02069360 

Most Extreme Differences Absolute .122 

Positive .079 

Negative -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.312 

Asymp. Sig. (2-tailed) .064 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 Hasil Uji Linearitas  

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

revisit * trust Between Groups (Combined) 899.302 19 47.332 2.929 .000 

Linearity 591.602 1 591.602 36.608 .000 

Deviation from Linearity 307.700 18 17.094 1.058 .406 

Within Groups 1551.387 96 16.160   

Total 2450.690 115    
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Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Lampiran 5. Output SPSS Hasil Uji Hipotesis 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .491a .241 .235 4.038 

a. Predictors: (Constant), trust 

b. Dependent Variable: revisit 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 591.602 1 591.602 36.277 .000b 

Residual 1859.087 114 16.308   

Total 2450.690 115    

a. Dependent Variable: revisit 

b. Predictors: (Constant), trust 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 42.067 2.745  15.322 .000 

trust .456 .076 .491 6.023 .000 

a. Dependent Variable: revisit 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 52.11 61.69 58.45 2.268 116 

Std. Predicted Value -2.796 1.429 .000 1.000 116 

Standard Error of Predicted 

Value 

.375 1.118 .506 .158 116 

Adjusted Predicted Value 52.12 61.65 58.45 2.262 116 
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Residual -18.408 10.524 .000 4.021 116 

Std. Residual -4.558 2.606 .000 .996 116 

Stud. Residual -4.582 2.674 .000 1.005 116 

Deleted Residual -18.597 11.083 -.003 4.101 116 

Stud. Deleted Residual -5.050 2.750 -.006 1.032 116 

Mahal. Distance .000 7.818 .991 1.507 116 

Cook's Distance .000 .190 .010 .025 116 

Centered Leverage Value .000 .068 .009 .013 116 

a. Dependent Variable: revisit 
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Lampiran 6. Tampilan Skala Penelitian 
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Lampiran 7.  Dokumentasi Kegiatan Pengambilan Data Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Pengambilan Data Penelitian  Foto 2. Pengambilan Data Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Pengambilan Data Penelitian     Foto 4. Pengambilan Data Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Berfoto Bersama Pecalang  Foto 6. Berfoto Bersama Pecalang 


