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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Loyalitas pengunjung merupakan hal yang penting untuk dibangun oleh 

usaha jasa destinasi wisata karena dapat memberikan keuntungan yang besar. 

Salah satunya yaitu, adanya kepercayaan lebih yang dirasakan oleh 

pengunjung. kepercayaan lebih yang dirasakan pengunjung, dapat 

mempengaruhi pengunjung untuk merekomendasikan kepada orang terdekat 

maupun orang lain agar datang berkunjung ke suatu destinasi wisata, 

sehingga eksistensi dan jumlah pengunjung yang datang ke destinasi wisata 

tersebut dapat mangalami kenaikan. Pernyataan tersebut didukung oleh 

beberapa peneliti terdahulu diantaranya Chi, et al. (2007), Hanif, et al. 

(2016).  

Selain beberapa peneliti terdahulu di atas pernyataan tersebut juga 

didukung oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya Chiu, et al. (2016), 

Siswantini, et al. (2017), dan Isnaini, et al. (2018) yang menyatakan bahwa 

loyalitas pengunjung memang penting bagi suatu destinasi wisata karena 

semakin loyalnya pengunjung dapat mempengaruhi perkembangan dari 

destinasi wisata itu sendiri. Salah satu hal yang mempengaruhi loyalitas 

pengunjung yaitu, adanya kepuasan yang dirasakan oleh pengunjung wisata. 

Kepuasan pengunjung dapat meningkatkan intensitas kunjungan 
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wisata  terhadap suatu destinasi wisata. Pengunjung yang merasa puas 

kemungkinan besar akan melakukan kunjungan kembali. Munculnya sikap 

loyal  juga dapat disebabkan oleh pelayanan dan fasilitas yang diberikan 

dengan baik yang dapat melampaui ekspektasi yang diharapkan pengunjung.  

Pernyataan ini  didukung oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu, Lamidi, et 

al. (2013) dan Fikri, et al.(2016). Oleh karena itu, penting bagi usaha jasa 

pengelola destinasi wisata meningkatkan dan mempertahankan kepuasan 

pengunjung. 

Mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pengunjung penting 

untuk diperhatikan oleh usaha jasa destinasi wisata. Hal tersebut dilakukan 

untuk menciptakan komitmen pengunjung agar dimasa mendatang 

pengunjung berkeinginan untuk datang berkunjung kembali. Rasa puas yang 

dirasakan juga dapat mendorong pengunjung untuk bersikap loyal pada 

destinasi wisata. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Hendrawan (2013) dalam Amalia, et.al (2016) yang menyatakan bahwa 

kepuasan pengunjung penting diperhatikan supaya pengunjung yang merasa 

puas terdorong untuk bersikap loyal dan melakukan kunjungan kembali. 

Kepuasan yang dirasakan pengunjung dapat dipengaruhi oleh citra destinasi 

yang dimiliki suatu destinasi wisata. 

Citra destinasi yang positif tentunya dapat mempengaruhi kepuasan 

pengunjung. Citra yang positif dapat dilihat dari bagaimana pelayanan, 

penyediaan fasilitas dan arena wisata yang diberikan oleh suatu destinasi 

wisata. Semakin baik pelayanan, fasilitas dan kualitas arena wisata yang 
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diberikan, maka, semakin baik pula citra destinasi dipandangan pengunjung 

wisata. Dengan demikian, citra destinasi yang baik, pastinya dapat 

mempengaruhi kepuasan pengunjung. Pernyataan tersebut didukung oleh 

beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Lamidi, et al. (2013) dan Siswantini. et 

al, (2017) dan Isnaini, et al. (2018). Oleh karena itu, citra destinasi penting 

untuk dijaga  oleh usaha jasa destinasi wisata. 

Menjaga serta mempertahankan agar citra destinasi tetap baik di 

pandangan pengujung juga penting diperhatikan oleh usaha jasa destinasi 

wisata. Suatu destinasi wisata yang memiliki citra yang baik dan positif dapat 

dan mendorong pengunjung untuk bersikap loyal di masa mendatang. Oleh 

karena itu semakin positif citra destinasi yang dimiliki, semakin banyak 

pengunjung yang akan lebih memilih destinasi wisata tersebut untuk 

dikunjungi. Pernyataan ini didukung oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu, 

Dewi (2012), Nathaurisia, et al. (2014), Hanif, et al. (2016). Namun terdapat 

gap pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lamidi, et al. 

(2013), dan Amalia, et.al (2016), yang menyatakan bahwa citra destinasi 

tidak berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas pengunjung destinasi 

wisata. 

Loyalitas, kepuasan dan citra destinasi penting untuk dibangun oleh 

usaha jasa destinasi wisata untuk mempertahankan dan meningkatkan 

eksistensi yang dimiliki suatu destinasi wsiata. Indonesia sendiri memiliki 

beberapa destinasi wisata yang terkenal di kalangan turis lokal maupun 

mancanegara. Terkenalnya beberapa destinasi wisata tersebut dapat menarik 
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minat turis mancanegara untuk datang berkunjung, hal tersebut menjadikan 

sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi sebagai penyumbang devisa 

negara terbesar di Indonesia. Terbukti pada tahun 2017 tercatat ada sebanyak 

14 juta wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke destinasi wisata 

yang ada di Indonesia, yang mana jumlah kunjungan tersebut telah 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. (matamatapolitik.com) 

Atas kenaikan angka kunjungan tersebut, menyebabkan kenaikan pula 

pada pendapatan devisa negara. Bahkan pemerintah menargetkan pada tahun 

2019, kunjungan wisatawan mancanegara dapat mencapai 20 juta orang. 

Maka, untuk mencapai target tersebut, beberapa upaya yang dilakukan 

pemerintah seperti, kembali menyusun struktur Kementerian Pariwisata, 

memasarkan secara agresif bahwa Indonesia sebagai destinasi wisata, 

memberlakukan reformasi kebijakan untuk menarik investasi asing, serta 

menargetkan destinasi wisata strategis di luar pulau Bali dalam rangka 

promosi dan pembangunan. (matamatapolitik.com) 

Salah satu wilayah di Indonesia yang saat ini sedang dalam 

pembangunan dan memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata yaitu 

pariwisata di Malang Raya, Jawa Timur. Malang Raya terdiri dari beberapa 

wilayah, yang masing-masing wilayah tersebut memiliki ciri khas dalam 

menyajikan pariwisatanya, diantaranya yaitu, Kota Malang dengan wisata 

heritage yang menyajikan wisata kota lama serta adanya wisata tematik yang 

dibangun oleh pemerintah menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan 

angka kunjungan wisatawan. Berkat upaya tersebut, wisata tematik ini  
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berhasil menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang 

berkunjung ke Kota Malang. Kemudian ada wilayah Kabupaten Malang yang 

dikenal dengan wisata alamnya serta Kota Batu yang dikenal dengan wisata 

buatannya. Maka tidak heran, wilayah Malang Raya ramai oleh wisatawan 

yang datang berkunjung. Ramainya kunjungan pada suatu wilayah pariwisata 

juga dapat dipengaruhi oleh selera yang dimiliki masing-masing wisatawan 

dalam memilih destinasi wisata. 

Selera yang dimiliki oleh wisatawanpun berbeda-beda, ada yang 

cenderung menyukai destinasi wisata alam, ada juga yang cenderung 

menyukai destinasi wisata buatan yang memiliki sisi modern. Faidlal sebagai 

pengamat pariwisata menyatakan bahwa wisatawan mancanegara yang 

tergolong bagian dari negara maju rata-rata menyukai destinasi wisata yang 

bersifat alami, seperti pengunungan, pantai dan sebagainya. Sedangkan 

wisatawan yang berasal dari negara berkembang yang salah satunya adalah 

wisatawan dari Indonesia cenderung menyukai destinasi wisata buatan 

modern. (batutimes.com) 

Adanya selera wisatawan tersebut dapat dijadikan peluang dalam 

pembangunan dan pengembangan destinasi wisata yang ada di Malang Raya, 

sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk datang berkunjung. 

Ketertarikan wisatawan lokal yang rata-rata lebih tertarik untuk mengunjungi 

destinasi wisata buatan yang mengedepankan sisi modern dan memiliki 

fasilitas yang berteknologi modern juga dapat djadikan peluang dalam 

pembangunan pariwisata, khususnya di kota Batu.  
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Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menjadi 

tujuan para wisatawan untuk berlibur. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistika Kota Batu tercatat pada tahun 2016 ada 25 destinasi wisata yang 

menarik untuk dikunjung. Beragam destinasi wisata yang menjadi daya tarik 

pengunjung di Kota Batu yaitu, destinasi wisata alam dan destinasi wisata 

buatannya, antara lain yaitu, Petik Apel Mandiri, Batu Agro Apel, Kampung 

Wisata Kungkuk, Desa Wisata Sumberejo, Desa Wisata Tulungrejo, 

Paralayang, Petik Apel, Sahabat Air Rafting, Candi Songgoriti, Air Panas 

Cangar, Rafting Kaliwatu, Kampeong Kidz, Banyu Brantas Rafting, 

Pemandian Tirta Nirwana, Pemandian Alam Songgoriti, Eco Green Park, 

BNS, Vihara, Museum Satwa Wonderland Waterpark, Predator Fun Park, 

Selecta, Kusuma Agro Wisata, Jatim Park 1 dan 2 dan Museum Angkut. 

(batukota.bps.go.id). 

Melihat banyaknya destinasi yang ada di Kota Batu, tentunya 

mempengaruhi usaha jasa destinasi wisata lainnya berlomba-lomba untuk 

menciptakan dan mengembangkan peluang bisnis yang ada dengan membuat 

destinasi wisata yang lebih menarik untuk dikunjungi. Selain membuat 

destinasi wisata baru, terkadang beberapa usaha jasa destinasi wisata 

melakukan pengembangan dan inovasi terhadap destinasi wisata yang telah 

ada. Saat ini beberapa destinasi wisata di Kota Batu telah diberi inovasi 

dengan memberikan spot-spot foto yang dapat menarik pengunjung untuk 

datang. Inovasi dengan menciptakan spot-spot foto yang menarik tersebut, 
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saat ini memang banyak dilakukan oleh usaha jasa dalam menaikkan angka 

kunjungan dan mempertahankan eksistensinya. 

Salah satu usaha jasa pengelola destinasi wisata yang membangun spot-

spot foto yang menarik pada beberapa destinasi wisata di Kota Batu adalah 

PT. Jawa Timur Park Group. PT. Jawa Timur Park Group memiliki beberapa 

destinasi wisata yang menarik, seperti Jawa Timur Park 1 yang menyajikan 

berbagai wahana bermain, lalu ada Jawa Timur Park 2 yang memiliki zona 

kebun binatang, kemudian wisata BNS memiliki beragam wahana bermain 

yang dapat dinikmati pengunjung hingga malam hari, kemudian ada destinasi 

wisata Eco Green Park, dan salah satu destinasi wisata yang terkenal dan 

pertama didirikan di Asia yaitu destinasi wisata Museum Angkut. 

(www.jtp.id) 

Museum Angkut merupakan museum transportasi dan destinasi wisata 

modern. Museum Angkut sendiri merupakan museum transportasi yang 

berdiri pada tahun 2014 di Kota Batu. Destinasi wisata ini menyajikan 

beberapa zona yang didekorasi dengan model bangunan dari benua Asia, 

Eropa hingga Amerika, lalu zona Sunda Kelapa dan Batavia yang merupakan 

Replika Pelabuhan Sunda Kelapa yang dihiasi oleh beberapa alat transportasi 

kuno seperti becak dan miniatur kapal. Zona Eropa juga di setting seakan-

akan berada di jalanan kota-kota di Perancis dengan mobil-mobil kuno eropa, 

adanya zona-zona tersebut membuat destinasi wisata Museum Angkut 

menjadi salah satu wisata favorit bagi pengunjung wisata ketika berkunjung 

ke Kota Batu. (mldspot.com)  
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Museum transportasi yang dirikan pertama kali di Asia ini  tentunya 

dapat memberikan kesan positif tersendiri bagi seseorang yang cukup sering 

mengunjungi tempat wisata, khususnya wisatawan di Indonesia. Adanya 

kesan positif tersebut dapat membentuk citra destinasi yang positif pula bagi 

destinasi wisata Museum Angkut, sehingga dapat mempengaruhi pengunjung 

untuk tidak merasa  ragu  ketika memilih mengunjungi  destinasi wisata ini.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Citra Destinasi 

terhadap Loyalitas Pengunjung Wisata yang Dimediasi Oleh Variabel 

Kepuasan Pengunjung pada Museum Angkut Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan beberapa 

rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah citra destinasi berpengaruh terhadap loyalitas pengunjung wisata 

Museum Angkut ? 

2. Apakah kepuasan pengunjung berpengaruh terhadap loyalitas pengunjung 

wisata Museum Angkut ? 

3. Apakah citra destinasi berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata 

Museum Angkut ? 

4. Apakah citra destinasi berpengaruh terhadap loyalitas pengunjung melalui 

kepuasan pengunjung wisata Museum Angkut ? 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini memiliki 

batasan masalah, dimana penelitian ini memfokuskan bagaimana pengaruh 

citra destinasi dapat mempengaruhi loyalitas pengunjung dengan dimediasi 

oleh kepuasan pengunjung wisata dan hanya meneliti pengunjung wisata 

Museum Angkut. Destinasi wisata Museum Angkut dipilih menjadi objek 

penelitian, karena melihat destinasi wisata ini yang cukup terkenal dan 

menarik untuk dikunjungi. 

D. Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh citra destinasi terhadap 

loyalitas pengunjung wisata Museum Angkut. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan pengunjung 

terhadap loyalitas pengunjung wisata Museum Angkut. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh citra destinasi terhadap 

kepuasan pengunjung wisata Museum Angkut. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh citra destinasi terhadap 

loyalitas pengunjung melalui kepuasan pengunjung wisata Museum 

Angkut. 

E. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut: 
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1. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang membahas tema dan variabel yang sama terkait 

dengan loyalitas pengunjung wisata.  

2. Bagi Usaha Jasa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perencanaan usaha 

jasa dalam menetapkan strategi pemasaran terkait dengan loyalitas 

pengunjung wisata. 

 


