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ABSTRAK 

 

Wan Anisa, 2018; Memprediksi Niat Pengunjung Mengikuti Kembali Festival 

Lari: Apakah Event Image Berperan?. Skripsi, Jakarta: Program Studi S1 

Manajemen Alih Program, Konsentari Pemasaran, Jurusan Manajemen, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh event image, attitude, 

satisfaction pada niat pengunjung mengikuti kembali festival lari. Sebanyak dua ratus 

lima puluh responden berpartisipasi dalam penelitian ini yang mana keseluruhan 

responden pernah mengikuti festival lari dalam kurun waktu maksimal dua tahun 

terakhir. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling 

menggunakan program analisis AMOS 21. Temuan ini menunjukkan bahwa event 

image berpengaruh terhadap attitude dan kepuasan. Namun, event image, attitude dan 

kepuasan tidak berpengaruh terhadap niat mengikuti kembali festival lari.  

Kata kunci: event image, attitude, kepuasan, niat mengikuti kembali 
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ABSTRACT 

 

Wan Anisa, 2018; Predicting The Visitors’ Intention to Revisit The Running 

Festival: Does The Event Image Contribute?. Thesis, Jakarta: Study Program of 

S1 Management Over The Program, Concentration in Marketing, Major in 

Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 

This study aims to determine the effect of event image, attitude, satidfaction on 

intention of visitors to return the running festival. Two hundred and fifty respondents 

participated in this study, which all respondents had attended the run festival in the 

maximum period of the last two years. The analysis technique used is Structural 

Equation Modeling with AMOS 21. The result shown that event image influences 

attitude and satisfaction. However, the event image, attitude and satisfaction have no 

effect on intention to return the running festival. 

Keyword: event image, attitude, satisfaction, intention to revisit 
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PERNYATAAN ORISINALITAS 
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1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan 

gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan 

Tinggi lain.  

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan 

dalam daftar pustaka.  

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi 

akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lain sesuai 

dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.  
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waktunya. Tak lupa pula sholawat serta salam peneliti sampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul “Memprediksi niat pengunjung mengikuti 

kembali festival lari: Apakah event image berperan?” ini ditulis dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar ahli Sarjana Ekonomi 

di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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keluarga tercinta yang telah mendukung peneliti dalam  menyelesaikan 

penelitian ini. 

6. Sahabat-sahabat terdekat yaitu Ilham, dan Ambar yang telah memberikan 

semangat, dukungan, do’a, dan nasihat kepada peneliti dalam penulisan 

skripsi ini. 
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namanya satu persatu yang saling memberikan dukungan satu sama lain untuk 

dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. 

        Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala kepada mereka semua atas 

bantuan dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti 

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput 

dari kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat berguna untuk peneliti dan 

banyak orang. 
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