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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam 

membandingkan pengaruh suatu variabel sehingga menunjang keakuratan 

data penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini tentu memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah 

sama-sama menggunakan variabel loyalitas pelanggan sebagai variabel terikat 

dan perbedaan yang dimiliki kedua penelitian tersebut yaitu terletak pada 

objek yang diteliti. 

Berikut ini adalah kumpulan dari beberapa hasil penelitian terdahulu 

guna untuk mendukung penelitian penulis, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

1. Examining the 

structural 

relationships of 

destination image, 

tourist satisfaction 

and destination 

loyalty: An 

integrated 

approach  

Oleh: Christina 

Geng-Qing Chi, 

Hailin Qu (2007) 

- Citra destinasi 

- Kepuasan 

Atribut 

- Kepuasan 

Keseluruha 

- Loyalitas 

destinasi 

- Survey 

- Desain 

penelitian 

kausal 

- Analisis 

faktor 

eksploratif 

dan Analisis 

faktor 

konfirmator 

- Citra destinasi memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap wisatawan 

kepuasan serta kesetiaan 

tujuan 

- Hubungan kepuasan atribut 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas. 

- Citra destinasi terhadap 

loyalitas tidak dianggap 

signifikan 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

2. Relationships 

Among Customer 

Satisfaction, 

Delight, And 

Loyalty  In The 

Hospitality 

Industry 

Oleh: MiRan Kim, 

Christine A. Vogt, 

Bonnie J. Knutson 

(2015) 

- Kepuasan 

pelanggan 

- Kesenangan 

pelanggan 

- Loyalitas 

kognitif 

- Loyalitas 

Afektif 

- Loyalitas 

konotatif 

- Survey 

 

- Kepuasan pelanggan 

memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kognitif, 

afektif, dan loyalitas 

konatif. 

3. The influence of 

destination image 

and tourist 

satisfaction on 

tourist loyalty: a 

case study of 

Chinese tourists in 

Korea  Oleh: 

Weisheng Chiu, 

Shiheng Zeng and 

Philip Shao-Tung 

Cheng (2016) 

- Citra kognitif 

- Citra afektif 

- Kepuasan 

- Loyalitas 

pengunjung 

- Pengumpula

n data 

dilakukan 

dengan 

menggunaka

n 

convenience 

sampling 

- Survey  

- Citra kognitif maupun 

afektif 

pengaruh signifikan pada 

kepuasan citra afektif 

memiliki hubungan 

langsung pengaruh pada 

loyalitas wisatawan. 

Meskipun citra kognitif 

tidak menunjukkan 

hubungan langsung dengan 

loyalitas wisatawan 

4. Examining the 

structural 

relationships of 

destination image, 

perceived value, 

tourist satisfaction 

and loyalty: case of 

Mauritius oleh:  

P. Ramseook-

Munhurrun, V.N. 

Seebaluck, P. 

Naidoo (2014) 

- Citra destinasi  

- Persepsi nilai 

- Kepuasan 

- Loyalitas 

- Survey 

- Analisis 

faktor 

(analisis 

komponen 

utama) 

dengan 

rotasi 

Varimax  

- Analisis 

faktor 

konfirmatori 

(CFA) dan 

SEM 

- Citra destinasi itu secara 

langsung memengaruhi nilai 

dan kepuasan yang 

dirasakan, sementara hanya 

kepuasan yang langsung 

memengaruhi 

loyalitas 

5. The Effects of the 

Image of 

Destination on 

Tourist Satisfaction 

and Loyalty: The 

Case of 

Cappadocia, Oleh: 

Suzan Coban 

(2012) 

- Citra kognitif 

- Citra emosional  

- Kepuasan 

- Loyalitas 

- Survey 

- Analisis 

regresi 

 

- Citra kognitif sebagian 

memengaruhi loyalitas 

wisatawan 

- Citra kognitif dan emosional 

mempengaruhi kepuasan. 

- Kepuasan wisatawan, sangat 

mempengaruhi kesetiaan. 

6. Destination 

attachment: Effects 

on customer 

satisfaction and 

cognitive, affective 

and conative 

loyalty 

Oleh: Atila Yuksel,  

- Kepuasan  

- Loyalitas 

kognitif 

- Loyalitas afektif 

- Loyalitas 

konotatif 

- Metode 

korelasi 

- Skala likert 

- Menunjukkan hubungan 

yang sangat signifikan 

antara identitas tempat dan 

kepuasan pelanggan 

Pembentukan niat loyalitas 

terhadap suatu tujuan secara 

langsung dan tidak langsung 

melalui kepuasan pelanggan 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

Fisun Yuksel, 

Yasin Bilim (2010) 
   

7. Destination loyalty 

modeling of the 

global tourism 

Oleh: Chih-Wen 

Wu (2016) 

- Citra destinasi 

- Pengalaman 

pengunjung 

- Kepuasan 

- Loyalitas  

 

- Wawancara  

- Komparatif 

Kualitatif 

fuzzy-set 

Analisis 

(fsQCA) 

dan 

pemodelan 

persamaan 

struktural 

(SEM) 

- Pengalaman perjalanan 

masa lalu dan citra destinasi 

secara positif 

mempengaruhi kepuasan 

tujuan pelanggan 

- kepuasan destinasi 

menunjukkan 

efek signifikan terhadap 

loyalitas. 

8. Pengaruh Citra 

Merek Destinasi 

Terhadap 

Keputusan 

Berkunjung Dan 

Kepuasan 

Pengunjung Serta 

Dampaknya Pada 

Minat Kunjung 

Ulang (Survei pada 

Pengunjung Taman 

Rekreasi Selecta 

Kota Batu yang 

termasuk dalam 

Kategori Generasi 

Millennial Oleh: 

Putri Rizkiah 

Isnaini, Yusri 

Abdillah (2018) 

- Citra merek 

destinasi 

- Keputusan 

berkunjung 

- Kepuasan 

pengunjung 

- Minat kunjung 

ulang 

- Survey 

- (explanatory 

research) 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

- Analisis 

deskriptif  

- Analisis 

jalur 

- Variabel citra merek 

destinasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

variabel keputusan 

berkunjung generasi 

millennial 

- Citra merek destinasi secara 

langsung berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

minat kunjung ulang 

generasi millennial 

- Pengaruh yang signifikan 

antara variabel kepuasan 

pengunjung generasi 

millennial terhadap minat 

kunjung ulang generasi 

millennial 

 

9. Pengaruh Citra 

Objek Wisata 

Umbul Tlatar 

Boyolali terhadap 

Loyalitas 

Pengunjung 

Dengan  Kepuasan 

Sebagai Variabel 

Mediasi 

Oleh: Lamidi, 

Marjam Desma 

Rahadhini (2013) 

- Citra objek 

wisata 

- Kepuasan 

Pengunjung 

- Loyalitas 

pengunjung 

- Uji 

multikolinea

rits, uji 

autokorelasi

, uji 

heteroskeda

stisitas, dan 

uji 

normalitas. 

- Citra objek wisata 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung, tetapi 

tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pengunjung.. 

- Kepuasan pengunjung 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pengunjung. 

- Terdapat pengaruh 

signifikan citra objek wisata 

Umbul Tlatar Boyolali 

terhadap loyalitas 

pengunjung dimediasi oleh 

kepuasan pengunjung 

10. Pengaruh Citra 

Destinasi Terhadap 

Kepuasan 

Wisatawan Serta 

Dampaknya  

- Citra destinasi 

- Kepuasan 

wisatawan 

- Loyalitas 

wisatawan 

- Purposive 

sampling 

- Analisis 

deskriptif  

- Analisis  

- Variabel citra destinasi 

secara signifikan terbukti 

mempengaruhi kepuasan 

wisatawan.  

- Variabel citra destinasi  
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

Terhadap Loyalitas 

Wisatawan (Studi 

Pada Wisatawan 

Nusantara Yang 

Berkunjung Ke 

Kota Batu) Oleh: 

Asya Hanif, 

Andriani 

Kusumawati, M. 

Kholid Mawardi 

(2016) 

 jalur secara signifikan terbukti 

Mempengaruhi loyalitas 

wisatawan.  

- Variabel kepuasan 

wisatawan secara signifikan 

mempengaruhi loyalitas 

wisatawan. 

11. Hubungan Antara 

Kualitas Jasa, Citra 

Destinasi, 

Kepuasan 

Pengunjung Dan 

Niat Mengunjungi 

Kembali Taman 

Wisata Air Terjun 

Di Bogor  

Oleh: Andy 

Mulyana, Devi 

Ayuni (2016)  

- Kualitas jasa 

- Citra destinasi 

- Kepuasan 

- Niat berkunjung  

kembali 

- Survey 

- pendekatan 

descriptive 

dan causal 

research 

- Kuesioner 

- Kepuasan berhubungan 

signifikan terhadap niat 

berkunjung kembali. 

12. Pengaruh Citra 

Merek Dan 

Kepuasan 

WisatawanTerhada

p Loyalitas 

Wisatawan Pada 

Bali Adventure 

Rafting Oleh: 

Ardilla Nathaurisia, 

Yayu Indrawati , I 

GPB. Sasrawan 

Mananda (2014) 

- Citra merek 

- Kepuasan 

pelanggan 

- Loyalitas 

pelanggan 

- Penelitian 

kuantitatif 

deskripsi 

- Teknik 

purposive 

sampling 

- menyebar 

angket 

- observasi 

- Citra merek dan kepuasan 

pelanggan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 

di Bali 

Persamaan: Penelitian yang saat ini dilakukan memiliki beberapa persamaan 

dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan variabel dimana variabel 

yang diteliti di antaranya variabel Citra destinasi (X), variabel 

Kepuasan pengunjung (Z) dan variabel Loyalitas pengunjung (Y). 

Perbedaan: Penelitian yang saat ini dilakukan memiliki beberapa perbedaan 

dengan penelitian terdahulu, yaitu terdapat beberapa variabel yang 

berbeda antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu dan 

perbedaan objek serta waktu dilakukan penelitian 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Perilaku Konsumen 

Kotler dan Keller (2009) mendifinisikan perilaku konsumen adalah 

studi bagaimana individu, kelompok dan  organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk 

memuaskan dan memenuhi keinginan serta kebutuhan mereka.  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) perilaku konsumen adalah 

proses yang dilalui oleh individu dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, & bertindak pasca konsumsi produk dan 

jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya.  

Loudon dan Bitta (2001) menyatakan bahwa perilaku konsumen 

merupakan proses keputusan dan aktivitas fisik yang dilakukan oleh 

individu ketika mengevaluasi, mendapatkan, dan menentukan barang dan 

jasa yang akan digunakan. Solomon (2002) mendefinisikan perilaku 

konsumen dimana, individu merupakan konsumen yang mengidentifikasi 

kebutuhan dan keinginannya, membuat keputusan pembelian dan 

menentukan produk selama proses mengkonsumsi.  

Berdasarkan beberapa pengetian di atas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan yang 

memiliki keterkaitan dengan mengevaluasi barang atau jasa apa saja yang 

dibutuhkan dalam kebutuhan hidup, kemudian berkaitan dengan 

memperoleh, dimana aktifitas fisik ini memfokuskan cara serta  hal-hal 

apa saja yang dipertimbangkan agar  kegiatan pemenuhan kebutuhan 
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tersebut dapat terlaksana, dan yang terakhir berkaitan dengan 

mempergunakan barang atau jasa, yaitu pemilihan barang atau jasa yang 

akan dibeli  sesuai dengan kebutuhan. 

Proses pengambilan keputusan pada perilaku konsumen terdapat 

model yang digunakan sebagai alur rangka kerja konsumen dalam 

mendapatkan yang diinginkan, sebagaimana yang digambarkan pada 

gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2.1  

Model Perilaku Konsumen  

Sumber: Kotler, P & Keller, K.L. 2009 

 

Pada gambar 2.1, perilaku konsumen dapat muncul dari  

rangsangan yang diberikan oleh pemasar dan lingkungan. Rangsangan 

yang diberikan tersebut dapat mempengaruhi psikologis dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh konsumen yang menyebabkan keputusan 

pembelian dapat terjadi. Setelah konsumen menggunakan jasa tersebut 

maka muncul perilaku pasca pembelian, dimana perilaku ini muncul 
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setelah konsumen merasakan kepuasan atau ketidakpuasan atas 

penggunaan suatu jasa. Kepuasan atau ketidakpuasan dapat mendorong 

konsumen untuk mengambil tindakan pascapembelian. Apakah 

konsumen akan tetap setia pada jasa tersebut atau malah beralih 

menggunakan jasa yang lain.  

Pada usaha jasa destinasi wisata, adanya kesesuaian jasa yang 

ditawarkan dengan kebutuhan pengunjung dapat membentuk presepsi 

positif atas jasa tersebut sehingga menyebabkan pengunjung memutuskan 

untuk datang  berkunjung. Setelah melakukan kunjungan, pengunjunga 

akan memperoleh rasa puas atau ketidakpuasan, yang mana jika 

pengunjung merasa puas dapat mempengaruhi sikap loyal dari 

pengunjung atas jasa yang di diberikan oleh destinasi wisata. (Kotler & 

Keller, 2009) 

Jasa dapat diartikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam bentuk kegiataan 

yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang akan membawa hasil 

sesuai dengan  keinginan penerima, objek, maupun asset-aset lainnya 

yang menjadi tanggung jawab dari pembeli. Sebagai pertukaran dari 

uang, waktu dan upaya, pelanggan jasa akan memiliki harapan untuk 

mendapatkan nilai dari suatu akses ke barang-barang, tenaga kerja, 

tenaga ahli, fasilitas, je jaring dan sistem tertentu, tetapi bagi para 

pelanggan biasanya tidak memiliki hak milik dari unsur-unsur fisik yang 

terlibat dalam penyediaan jasa tersebut. (Lovelock, 2010) 
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2. Loyalitas Pengunjung 

Menurut Oliver (2010) loyalitas adalah komitmen yang dipegang 

pelanggan secara mendalam untuk  mendukung atau membeli kembali 

produk atau jasa yang disukai di masa mendatang meski pengaruh situasi 

dan usaha pemasaran menyebabkan  pelanggan beralih. 

Menurut Lovelock (2010) loyalitas merupakan kesediaan 

pelanggan untuk senantiasa memakai produk suatu perusahaan dalam 

jangka waktu yang panjang, bahkan menggunakannya secara ekslusif, 

merekomendasikan produk-produk tersebut pada orang lain. Menurut 

Tjiptono (2008) loyalitas merupakan komitmen pelanggan terhadap 

merek, toko, ataupun pemasok berdasarkan sikap positif yang tercermin 

dalam bentuk pembelian secara berulang dan konsisten. 

Faktor yang menjadi penentu loyalitas pada destinasi pariwisata 

ada dua. Pertama, Intention to revisit the destination, maksudnya bahwa 

wisatawan menunjukkan loyalitasnya dengan mengunjungi kembali 

destinasi wisata terkait di masa yang akan datang. Kedua, Say positive 

things about the destination and recommendations to others, maksudnya 

bahwa wisatawan menunjukkan loyalitasnya dengan mengatakan hal-hal 

yang positif mengenai destinasi wisata, kemudian merekomendasikan 

destinasi wisata tersebut ke orang lain. (Artuğer, et al. 2013). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka, peneliti dapat 

menarik simpulan bahwa loyalitas pengunjung adalah suatu hal yang 
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dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang lebih lama ketika 

mengunjungi suatu tempat dengan sikap yang positif. 

Pembentukan loyalitas pengunjung dapat dilihat dari model, 

sebagaimana yang digambarkan pada gambar 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Model Kepuasan dan Loyalitas  

Sumber : Tjiptono, 2008  

Berdasarkan gambar 2.2, loyalitas dapat terbentuk berawal dari 

ekspektasi yang diharapkan dengan kinerja yang dirasakan pengunjung. 

Setelah melakukan kunjungan barulah pengunjung dapat menilai 

bagaimmana kinerja yang diberikan oleh destinasi wisata, apakah kinerja 

yang diberikan dapat melebihi ekspektasi atau tidak. Kinerja yang 

melebihi ekspektasi tentunya dapat meningkatkan kepuasan pengunjung, 

sehingga semakin pengunjung merasa puas maka dapat mempengaruhi 

tingkat loyalitas pada pengunjung. 

Expectation 

Voice  

Switching 

barriers 

Perceived 

performance 

Customer 

satisfaction 

Loyalty  
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Berikut indikator yang dapat mengukur loyalitas menurut Zeithaml 

(2000): 

a. Merekomendasikan kepada orang lain. 

b. Tidak terpengaruh kepada pesaing. 

c. Melakukan pembelian ulang. 

Indikator variabel loyalitas menurut Griffin (2003): 

a. Membeli lini produk atau jasa lain dari perusahaan yang sama 

b. Melakukan pembelian secara teratur 

c. Merekomendasikan produk 

d. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

3. Kepuasan Pengunjung  

Kepuasan menurut Kotler dan Keller (2009) yaitu perasaan kecewa 

ataupun senang yang dirasakan oleh seseorang, yang timbul akibat 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi pembeli. Sedangkan Tjiptono (2008) menyataka bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi atas 

apa yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau harapan kinerja 

lainnya yang dirasakan setelah menggunakannya. 

Menurut Prayag, (2008) kepuasan wisatawan merupakan ukuran 

keseluruhan dari pendapat wisatawan pada setiap kualitas destinasi 

wisata. Ukuran tersebut dapat dipertimbangkan sebagai nilai mengenai 

kualitas hasil dari destinasi pariwisata, misalnya perlakuan dan pelayanan 
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yang dirasakan wisatawan terhadap destinasi pariwisata, tetapi tidak 

hanya hasil pada akhir pengalamannya (Coban, 2012). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka, dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan pengunjung adalah suatu perasaan yang muncul akibat 

adanya persepsi positif atau negative ketika mengunjungi destinasi wisata 

yang dapat di ukur dengan beberapa item yang mendukung. 

Indikator kepuasan  menurut Kotler (2009): 

a. Kualitas yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan. 

b. Pelayanan yang baik. 

c. Pelanggan yang loyal 

d. Membeli produk atau jasa yang baru dari perusahaan 

e. Memberi komentar yang positif 

f. Kurang memperhatikan produk, iklan, pesaing 

g. Kurang sensitif terhadap harga 

h. Memberikan gagasan-gagasan atau ide kepada perusahaan 

Menurut Assegaff (2009) indikator kepuasan, yaitu: 

a. Pengunjung merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan 

karyawan Museum Angkut 

b. Kesesuaian kinerja yang diharapkan. 

c. Produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. 

Menurut Hawkins dan Lonney (1997) indikator kepuasan, yaitu: 

a. Keseuaian harapan 

b. Minat berkunjung kembali. 
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c. Kesediaan merekomendasikan 

4. Citra Destinasi 

Citra destinasi menurut Coshall (2000) mengartikan bahwa citra 

destinasi merupakan kesan pengunjung wisata secara umum terhadap 

suatu destinasi wisata. Sedangkan, menurut Zhang, et al. (2014) citra 

destinasi adalah sebuah kumpulan kepercayaan dan kesan terhadap 

destinasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai macam 

sumber. Destinasi wisata yang memiliki kesan dan pandangan yang 

positif tentunya dapat menanamkan kepercayaan tersendiri terhadap 

pengunjung destinasi.  

Menurut Pitana dan  Diarta (2009) citra destinasi merupakan 

kepercayaan yang dimiliki oleh wisatawan mengenai produk atau 

pelayanan yang wisatawan beli atau akan beli. Citra destinasi tidak selalu 

terbentuk dari pengalaman atau fakta, tetapi dapat dibentuk sehingga 

menjadi faktor motivasi atau pendorong yang kuat untuk melakukan 

perjalanan wisatawan ke suatu destinasi pariwisata.  

Menurut Echtner and Ritchie (2003), citra destinasi didefinisikan 

sebagai sejumlah keyakinan, ide dan impresi seseorang terhadap atribut 

atau aktivitas pada suatu destinasi yang membentuk gambaran destinasi 

tersebut secara menyeluruh. Pembentukan citra destinasi oleh 

pengunjung biasanya terjadi setelah pengunjung melakukan kunjungan 

atau mendengar pendapat dari lingkungan sekitar. 
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Berdasarkan pengertian di atas maka, dapat disimpulkan bahwa 

citra destinasi merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari penilaian 

yang berdasarkan informasi yang ada pada suatu destinasi dan berasal 

dari penilaian yang di ciptakan oleh pengunjung wisata. 

Menurut Hoeffler dan Keller (2003) terdapat 4 indikator yang 

menjadi ukuran bagi citra merek, yaitu: 

a. Kesan Profesional 

Dimana produk/jasa memiliki kesan profesional atau memiliki 

keahlian apa yang dijualnya. 

b. Kesan Modern 

Produk/ jasa memiliki kesan modern atau memilki teknologi yang 

selalu mengikuti perkembangan jaman. 

c. Melayani Semua Segmen 

Produk/jasa mampu melayani semua segmen yang ada. 

d. Perhatian Pada Konsumen 

Produk/ jasa yang dibuat mampu memberikan perhatian/peduli pada 

keinginan/ kebutuhan konsumen. 

Menurut Aries dan Adisaputra (2011) citra merek dapat dilihat dari 

indikator sebagai berikut: 

a. Keuntungan dari asosiasi merek 

b. Kekuatan dari asosiasi merek 

c. Keunikan dari asosiasi merek 
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C. Kerangka Pikir 

Menurut Sugiyono (2013), kerangka berpikir merupakan sintesa tentang 

hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang disusun dari 

berbagai teori yang telah di deskripsikan yang selanjutnya dianalisis secara 

lritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan 

variabel tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir Analisis Jalur Variabel Citra Destinasi,  

Kepuasan Pengunjung dan Loyalitas 

D. Hipotesis 

Kerangka pikir pada gambar 2.3 menunjukkan adanya pengaruh 

variabel bebas Citra Destinasi (X) terhadap Kepuasan pengunjung sebagai 

variabel mediasi (Z) dan variabel terikat, yaitu Loyalitas Pengunjung (Y) 

pada pengunjung wisata Museum Angkut Kota BatuHubungan antara varibel 

di atas dapat diuraikan dalam hipotesis, sebagai berikut: 

1. Pengaruh Citra Destinasi terhadap Loyalitas pengunjung 

Penelitian yang dilakukan oleh Nathaurisia, et al. (2014), Coban 

(2012) menyatakan bahwa citra destinasi secara signifikan terbukti 

Citra Destinasi 

(X) 

Kepuasan 

Pengunjung (Z) 

Loyalitas 

Pengunjung (Y) 

H3 

H1 

H2 
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mempengaruhi loyalitas pengunjung. Hasil tersebut juga di perkuat 

dengan adanya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hanif, et al, 

(2016) yang menyatakan bahwa variabel citra destinasi secara signifikan 

terbukti mempengaruhi loyalitas wisatawan.  

H1: citra destinasi memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pengunjung destinasi wisata Museum Angkut. 

2. Pengaruh Kepuasan Pengunjung terhadap Loyalitas pengunjung 

Penelitian yang dilakukan oleh Coban (2012), Yuksel, et al (2010), 

Kim, et al, (2015) yang menyatakan bahwa kepuasan destinasi 

menunjukkan pengaruh positif terhadap loyalitas. Hasil tersebut juga di 

perkuat dengan adanya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hanif, et 

al, (2016) menyatakan kepuasan destinasi terdapat pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas. 

H2: kepuasan yang dirasakan pengunjung memiliki pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pengunjung destinasi wisata Museum Angkut. 

3. Pengaruh Citra Destinasi Terhadap Kepuasan Pengunjung 

Penelitian yang dilakukan oleh Ramseook-Munhurrun et al. 

(2014), Coban (2012) dan Chiu (2016) menyatakan citra destinasi itu 

secara langsung memengaruhi kepuasan yang dirasakan. Hasil tersebut 

juga di perkuat dengan adanya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Wu (2016) pengalaman perjalanan masa lalu dan citra destinasi secara 

signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
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H3: citra destinasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung destinasi wisata Museum Angkut. 

4. Pengaruh Citra Destinasi terhadap Loyalitas pengunjung yang dimediasi 

variabel Kepuasan Pengunjung 

Penelitian yang dilakukan Lamidi, et al. (2013) dan Hanif, et al, 

(2016) terdapat pengaruh signifikan citra destinasi terhadap loyalitas 

pengunjung dimediasi oleh kepuasan pengunjung. 

H4: citra destinasi memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pengunjung melalui kepuasan pengunjung destinasi wisata Museum 

Angkut. 

 


