
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh De-Lara et al., (2016) tentang 

pengaruh perceived fairness dan service satisfaction terhadap destination 

loyalty. Penelitian ini dilakukan pada turis same-day visitor yang berkunjung 

pada Gran Canaria City (Spanyol) dan Las Palmas yang menggunakan 

tranportasi bus pada daerah tersebut. Sampel data yang diperoleh dari 118 

responden dengan 42,2% adalah lak-laki, 57,8% adalah perempuan dengan 

persentase kewarganegaraan 12,7% adalah asal Jerman, 10,8% adalah asal 

British, 33,3% Scandinavian (Denmark, Swedan, Norway, dan Finland), 21,6% 

asal Spanyol, 5,9% adalah asal Belanda, 2% adalah asal Irish dan sisanya 13,7% 

adalah warga negara lainnya. 

Gambar 2.1 
Fairness in the local movements of tourist within a destination: justice 

perceptions, bus services, and destination loyalty 

 

 

 

 

 

Rahman (2014) melakukan penelitian mengenai motivating factors of 

Islamic tourist’s destination loyalty: an empirical investigation in Malaysia. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengukur efek dari motivasi turis 
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pada Islamic tourist’s satisfaction dan destination loyalty. Data pada penelitian 

ini dikumpulkan dengan melibatkan 350 responden yang berasal dari Asia, 

Eropa, America, Africa dan Timur Tengah yang berada pada beberapa lokasi di 

Kuala Lumpur. Beberapa lokasi tersebut diantaranya adalah Masjid Jamek, 

Majis India, Putrajaya Mosque, KL Sentral. International Islamic University 

dan Suriya KLCC. Dari total keseluruhan kuesioner yang disebar, diperoleh 198 

data valid yang terdiri dari 74% responden laki-laki, dan 26% responden wanita. 

Persentase rentang umur responden yang terdiri dari 33% umur 25-34 tahun, 

29% umur 21-34 tahun, 18,7% umur 36-50 tahun, 10,3% umur 1-60 tahun, 

5,3% berumur dibawah dari 20 tahun, dan 3,7% adalah berumur diatas dari 60 

tahun.    

Gambar 2.2 
Motivating factors of Islamic Tourist’s Destination Loyalty: An 

Empirical Investigation in Malaysia 
 
 
 

 

 

 

Al-msallam (2015) melakukan penelitian mengenai hubungan antara brand 

image, dan price fairness terhadap brand loyalty melalui customer satisfaction. 

Penilitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi dari efek langsung yang 

terjadi dari brand image, price fairness terhadap customer satisfaction dan 

loyalty. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil responden yang berkunjung 
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pada tiga hotel yang berbeda di Damascus, Syria dengan menggunakan metode 

convenience dan judgmental sampling. Jumlah responden pada penilitan ini 

sebanyak 584 responden yang terdiri dari 44,2% responden adalah laki-laki dan 

55,8% adalah perempuan dengan rentang umur 25-54 tahun dan lebih dari 54 

tahun. 

Gambar 2.3 
Customer satisfaction and brand loyalty in the hotel industry 

 

 

 

 

 

 

Jr et al., (2009) melakukan penelitian mengenai dampak dari brand image 

benefit terhadap satisfaction dan loyalty intention pada produk color cosmetic 

di Malaysia. Penilitian ini melibatkan 97 responden wanita yang didominasi 

oleh wanita yang belum menikah dengan persentase 64,9%, dengan 46,4% 

adalah penduduk asli Malaysia yang bekerja sebagai pelajar/mahasiswa 

(48,5%) dan sisanya adalah pekerja yang terdiri dari pekerja swasta, 

pemerintahan, dan wiraswasta. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan data 

demografi berupa etnis yang terdiri dari Malay berjumlah 46,4%, Chinese 

berjumlah 25,8%, Indian sebesar 5,2%, sisanya adalah etnis diluar 3 etnis 

tersebut dengan jumlah 22,6%. 
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Gambar 2.4 
The effect of brand image on overall satisfaction and loyalty intention in the 

context of color cosmetic 
 

 

 

 

 

 

Hosseini (2015) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

destination image, tourist satisfaction dan destination loyalty yang dilakukan di 

Negara Iran. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membangun model 

yang terintegrasi yang kemudian diuji berdasarkan teori dan bukti empiris pada 

hubungan kausal antara destination image, tourist trait dan overall satisfaction, 

pada destination loyalty wisatawan domestik di Iran. Data dikumpulkan dari 

wisatawan di Kota Uremia dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

pemodelan persamaan struktural. Responden yang diambil berjumlah 401 

responden pengunjung domestik dari 7 negara bagian Iran yang berbeda.    

Gambar 2.5 
Survey the relationships between destination image, tourist satisfaction 

and destination loyalty 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jr et al.,  (2009) 

 

Brand Image Benefits 

 Functional 
 Social 
 Experiential 
 Appeatance enchances 

Overall 
Satisfaction 

Loyalty 
Intentions 

Sumber : Hosseini (2015) 

 

Destination 
Image 

Attribute 
Satisfaction 

Overall 
Satisfaction 

Destination 
Loyalty 

Ahmad Syaifudin, Pengaruh Layanan Transportasi Lokal Terhadap Destination Loyalty Pada Wisatawan yang Berkunjung 
Ke Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018



Akroush et al., (2015) melakukan penelitian tentang kualitas layanan 

pariwisata dan destination loyalty, dan peran mediasi destination image dari 

perspektif wisatawan internasional. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 

untuk menguji hubungan tourism service quality dan destination loyalty melalui 

penyelidikan efek mediasi destination image pada wisatawan yang 

mengunjungi Dead Sea, Jordania. Penelitian ini melibatkan 237 responden yang 

merupakan wisatawan internasional yang berasal dari Eropa, Far East, Timur 

Tengah, USA, Africa, Australia dan Amerika Selatan dengan rentang umur >20 

tahun. 

Gambar 2.6 

Tourism service quality and destination loyalty – the mediating role of 
destination image from international tourists’ perspectives 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Jraist et al., (2015) bertujuan untuk menguji 

hubungan perceived brand salience, perceived brand quality, perceived brand 

image terhadap perceived brand loyalty pada kunjugan wisatawan Dead Sea, 

Jordan. Responden pada penelitian ini berjumlah 237 responden yang 

didominasi oleh wisatawan asing yang berasal dari Timur Tengah dan Eropa 
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yang berumur 20-50 tahun dengan persentase perempuan berjumlah 54% dan 

laki-laki 46%. 

Gambar 2.7 
Perceived brand salience and destination brand loyalty from international 

tourist’ perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogba dan Tan (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

brand image terhadap perceived quality, customer satisfaction, customer 

loyalty, dan customer commitment. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

bagaimana brand image dapat mempengaruhi secara posfitif  terhadap customer 

loyalty yang kemudian berdampak pada customer commitment pada penjualan 

hangphone China (Chinese mobile phone). Responden yang diambil pada 

penelitian ini berjumlah 250 responden yang tersebar di Chengdu City, Provinsi 

Sichuan di China. Secara demografis responden terdiri dari 61% laki-laki dan 
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39% perempuan yang terdiri dari kelompok usia 16-18 tahun (4%), 19-23 tahun 

(86%), dan 24-28 tahun (16%). 

Gambar 2.8 
Exploring the impact of brand image on customer loyalty and commitment in 

China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian yang dilkaukan oleh Gummussoy dan Koseoglu., (2016) 

mengenai hubungan antara service quality, perceived value, customer 

satisfaction, perceived fairness dan customer loyalty industri perhotelan di 

Turky. Penelitian ini melibatkan 346 responden yang merupakan konsumen 

hotel di Alanya. Responden tersebut secara geografis terdiri dari warga negara 

Jerman, Rusia, Finlandia, Turki, Holland, Polandia, dan England, dengan 

persentase terbesar adalah warga negara Jerman (29%), yang kemudian diikuti 

oleh warga negara Rusia sebanyak 20%. Rata-rata wisatawan didominasi oleh 

wisatawan dengan latar belakang pendidikan undergraduate sebanyak 43%, 

dan high school sebanyak 33%, sisanya adalah wisatwan dengan latar belakang 

pendidikan vocational high school dan graduate degree.  usia wisatawan 

didominasi oleh usia 45-54 tahun. 46% wisatawan adalah yang memiliki 

Sumber : Ogba dan Tan (2009) 
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pengalaman 3-10 kali menggunakan hotel, dan hanya 4% yang pertama kali 

merasakan pengalaman di hotel.   

Gambar 2.9 
The effects of service quality, perceived value, and price fairness on hotel 

customer satisfaction and loyalty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hwang dan Wen (2008) melakukan penelitian mengenai dampak dari 

overbooking dan compensation practice pada customer perceptions of fairness 

and loyalty. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah melakukan investigasi efek 

dari hotel overbooking dan compensation practice pada persepsi konsumen 

fairness dan loyalty, serta menguji efek dari jenis kelamin pelanggan, waktu 

reservasi, status langganan (membership), lama tinggal, sumber pembayaran, 

jalur reservasi (reservation channel), perceived fairness pada overbooking. 

Penelitian ini melibatkan 291 responden dengan 167 resmponden (58,8%) 

adalalah perempuan dan 117 responden (41,2%) adalah laki-laki. Usia 
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responden berkisar antara 19-87 tahun, dengan rata-rata usia 47tahun. Rata-rata 

responden menginap di hotel 13,02 kali per tahun. 

Gambar 2.10 
The effect of perceived fairness toward hotel overbooking and compensation 

practices on customer loyalty 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Malik et al., (2012) bertujuan melihat 

hubungan antara service quality, brand image, price terhadap customer 

satisfaction pada perusahaan telekomonukasi di Pakistan yang nantinya 

penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk membentuk strategi produk dan 

harga guna meningkatkan customer satisfaction. Data diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner secara acak pada sector pendidikan dan bisnis di daerah 

Gujranwala, Pakistan. Dari 200 kuesioner yang disebar diperoleh 165 kuesioner 

yang valid dengan persentase responden 75,8% laki-laki dan 24,2% adalah 

perempuan.   
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Gambar 2.11 
Impact of brand image, service quality and price on customer satisfaction in 

Pakistan telecommunication sector 

 

 

 

 

 

Myagmarsuren dan Chen (2011) melakukan penelitian tentang hubungan 

antara destination equity, satisfaction dan destination loyalty yang dilakukan di 

Negara Mongolia. Responden penelitian ini adalah wisatawan internasional 

yang berkunjung ke Mongolia, dengan melibatkan 128 resnponden dengan 

umur 18 tahun keatas. Jumlah persentase wisatawan internasional pada 

penilitian adalah 15,6% dari USA, 11,7% warganegara Jepang, dan 11,7% 

warganegara Inggris (UK). 

Gambar 2.12 
Exploring Relationships between Destination Brand Equity, Satisfaction, 

and Destination Loyalty: A Case Study of Mongolia 
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Penelitian yang dilakukan oleh Han dan Ryu (2009) bertujuan untuk 

menguji hubungan komponen physical environment (décor and artifacts, 

special layout, dan ambient conditions), price perception, customer 

satisfaction, dan customer loyalty pada industri restoran. Data diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner pada konsumen yang mengunjungi full-service 

restaurant di United State. Dari 475 kuesioner yang disebarkan diperoleh 279 

kuesioner valid dengan persentase jumlah responden pria 40,6%; responden 

wanita sebanyak 59,4%. Jumlah responden yang berumur <30 tahun sekitar 

39,8%; umur 31-50tahun 34,6%; sedangkan umut >51tahun sebanyak 25,6%. 

Gambar 2.13 
The roles of the physical environment, price perception, and customer 
satisfaction in determining customer loyalty in the restaurant Industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasan et al., (2013) melakukan penelitian perusahaan telekomunikasi di 

Pakistan, dengan tujuan untuk menguji efek dari service fairness, service 

quality, dan price fairness perception terhadap customer satisfaction dan 

customer loyalty. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

Sumber : Han dan Ryu  (2012) 
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255 responden yang merupakan perwakilan representatif dari perusahaan 

telekomunikasi di Pakistan yang merupakan mahasiswa pada Universitas 

Multan. Dari data yang disebar, diperoleh data 220 data kuesioner yang valid 

dengan jumlah responden pria berjumlah 59,4% dan wanita berjumlah 41,6%. 

Gambar 2.14 
Measuring customer satisfaction and loyalty through service fairness, service 

quality and price fairness perception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam dan Whyatt (2011) melakukan penelitian tentang hubungan brand 

equity, brand loyalty, dan customer satisfaction. Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji efek mediasi antara customer satisfaction pada hubungan antara 

customer-based brand equity dan brand loyalty pada industri hotel dan restoran. 

Pada penelitian ini melibatkan sampel sebanyak 378 responden yang 

merupakan konsumen hotel dan restoran di UK. Berdasarkan demografi, 

persentase responden berdasarkan jenis kelamin adalah 52% laki-laki dan 48% 

perempuan. Jika dlihat berdasarkan umur 24% berumur 16-24 tahun, 26% 

berumur 25-34 tahun, 22% berurmur 35-44 tahun, 28% lebih dari 44 tahun. 
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Gambar 2.15 
Brand equity, brand loyalty dan customer satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian yang dilakukan Ali dan Muqads (2015) tentang dampak dari 

brand equity pada brand loyalty, dengan menggunakan mediasi customer 

satisfaction. Pada penelitian ini menguji dampak dari brand equity pada brand 

loyalty dengan customer satisfaction pada sektor restoran di Lahore, Pakistan. 

Penelitian ini melibatkan 440 responden yang merupakan konsumen dari 

restoran fast-food. Dari jumlah 440 responden yang terlibat diperoleh 400 

responden yang digunakan, 10 kuesioner yang tidak kembali, 30 kuesioner tidak 

diisi dengan lengkap. Berdasarkan demografi responden, 54% adalah laki-laki, 

46% adalah perempuan. Berdasarkan umur, 19% adalah responden berumur 15-

20 tahun, 49,5% adalah responden berumur 21-25 tahun, 20,2% adalah 

responden 26-30 tahun, 6% responden 31-35 tahun, dan 5,2% responden adalah 

lebih dari 36 tahun. 

 

Sumber : Nam dan Whyatt (2011) 
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Gambar 2.16 
The Impact of Brand equity on brand loyalty: The Mediating Role of 

customer satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Berdasarkan Hosseini (2015), destination loyalty adalah sebuah pengukuran 

dari loyalitas konsumen dengan melihat tingkat intensitas pembelian kembali 

dan merekomendasikan melalui WOM (word of mouth). Destination loyalty 

menjadi salah satu elemen strategis pemasaran yang paling vital yang berkaitan 

dengan performa organisasi dan reputasi sebuah destinasi di banyak negara dan 

tempat-tempat wisata (Jraist et al., 2015). Pada De-Lara et al., (2016) 

destination loyalty sebagai sikap komitmen yang dipegang teguh pada produk 

atau layanan secara konsisten sampai dengan dimasa yang akan datang, 

walaupun ada pengaruh situasional dan upaya yang memungkinkan 

Sumber : Ali dan Muqads (2015) 
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menimbulkan kemungkinan untuk beralih ke merek lain. Jadi, secara tidak 

langsung destination loyalty adalah bentuk kepuasan dari konsumen terhadap 

sebuah destinasi wisata yang dikunjungi oleh pengunjung, yang diukur dengan 

tingkat mengunjungi kembali atau merekomendasikan tempat tersebut kepada 

orang lain. 

 

2.3 Definisi Variabel Independen 

Pada Malik et al., (2012), mendefinisikan brand image sebagai "hubungan 

merek yang dipertahankan di benak konsumen menyebabkan asumsi tentang 

merek". Berdasarkan Ogba dan Tan (2009), memberikan definisi bahwa brand 

image merupakan aspek penting dari aktivitas branding dan market offering 

dengan define dan pendekatan secara konseptualisasi. Sedangkan dalam Al-

Msallam (2015), memberikan pernyataan bahwa brand image akan mengaitkan 

brand perception dengan apa yang diingat oleh konsumen. Jadi, secara tidak 

langsung brand image memiliki peran untuk memberikan persepsi, gambaran 

terhadap suatu merek yang kemungkinan juga akan mempengaruhi kepuasan 

pada konsumen. 

Menurut Kuo et al., (2009), perceived fairness adalah selisih antara uang 

yang dibayarkan untuk layanan atau produk dan jumlah yang sebenarnya ingin 

ia bayar. Biasanya, semakin rendah harga yang dibayarkan pengorbanan yang 

dirasakan lebih rendah (Al-Msallam, 2015). Velazquez dan Molina (2011) 

menegaskan bahwa loyalitas pelanggan dapat diprediksi oleh faktor komitment, 

kepuasan pelanggan dan nilai yang dirasakan (perceived value). Hal ini 

memberikan arti bahwa adanya kesesuaian antara uang yang dikeluarkan 
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terhadap sesuatu yang diperoleh pada saat membeli produk atau jasa yang 

konsumen inginkan.  

 

2.4 Pengaruh Antar Variabel 

2.4.1 Pengaruh perceived fairness terhadap destination loyalty 

Pada Al-Msallam (2015) menemukan bahwa keadilan harga dirasakan 

memiliki efek positif; Baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui 

kepuasan konsumen) terhadap loyalitas konsumen. Dari perspektif pelanggan, 

harga adalah apa yang diberikan atau dikorbankan untuk mendapatkan suatu 

produk. Hal ini dimungkinkan untuk menampilkan niat perilaku pembelian 

berulang. Di sisi lain, jika pelanggan tidak merasa bahwa pengorbanan mereka 

berharga, mereka mungkin tidak melakukan pembelian lagi, bahkan jika 

mereka puas dengan kualitas suatu produk. Hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Al-Msallam (2015), Chen (2011), Hasan et al., (2013), 

Hwang dan Wen (2008), dan bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh De-Lara et al., (2016). 

2.4.2 Pengaruh perceived fairness terhadap satisfaction 

Berdasarkan Al-Msallam (2015), menekankan harga sebagai faktor 

penting kepuasan konsumen, karena setiap konsumen mengevaluasi nilai 

layanan yang diakuisisi, mereka biasanya memikirkan harganya. Biasanya, 

semakin rendah harga yang dirasakan pengorbanan yang dirasakan lebih 

rendah, dalam Al-Msallam (2015). Kemudian, Semakin puas dengan harga 

yang dirasakan dan keseluruhan transaksi tercipta. Di sisi lain, mungkin juga 

konsumen menggunakan harga sebagai petunjuk. Ini menyiratkan bahwa harga 
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moneter yang lebih rendah atau harga yang dirasakan tidak menjamin kepuasan 

yang lebih tinggi. Konsumen biasanya menilai harga dan kualitas layanan 

dengan konsep "ekuitas", kemudian menghasilkan tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan mereka, berdasarkan Al-Msallam (2015). 

Price fairness mengacu pada penilaian konsumen apakah harga penjual 

masuk akal, dapat diterima atau dapat dibenarkan (Kukar-Kinney et al., 2007). 

Price fainess merupakan isu yang sangat penting yang mengarah pada 

kepuasan. Pengisian harga wajar membantu mengembangkan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. Penelitian telah menunjukkan bahwa keputusan pelanggan 

untuk menerima harga tertentu memiliki pengaruh langsung pada tingkat 

kepuasan dan loyalitas dan secara tidak langsung (Martin- Consuegra et al., 

2007). Dalam studi Herrmann et al., (2007), disimpulkan bahwa kepuasan 

pelanggan dipengaruhi secara langsung oleh persepsi harga namun secara tidak 

langsung melalui persepsi harga keadilan. Harga keadilan itu sendiri, cara itu 

tetap dan ditawarkan memiliki dampak yang besar pada kepuasan. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh De-Lara et al., (2016), Al-

Msallam (2015), Chen (2011), Hasan et al., (2013). 

2.4.3 Pengaruh brand image terhadap satisfaction 

Berdasarkan Al-Msallam (2015), signifikansi merek di pasar 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mengevaluasi fakta bagaimana 

konsumen menafsirkan brand image dan kemampuan perusahaan untuk 

mengelola strategi brand positioning, secara memadai mengungkapkan ekuitas 

merek kepada konsumen. 
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Pada Al-Msallam (2015), brand image dianggap akan mengaitkan 

persepsi merek dengan memori konsumen. Selama proses pembelian, 

karakteristik merek akan mempengaruhi keputusan konsumen, dan aktivitas 

pemasaran dan atribut pribadi konsumen juga akan mempengaruhi citra merek 

dan niat beli konsumen. Jadi, brand yang kuat harus memiliki brand image 

yang jelas seperti kepribadian merek, asosiasi organisasi, perasaan dan ekspresi 

diri untuk mewakili komitmen konsumen oleh korporasi. 

Dalam Al-Msallam (2015), juga menganggap bahwa brand image 

dapat menghasilkan nilai dalam hal membantu pelanggan memproses 

informasi, membedakan merek, menghasilkan alasan untuk membeli, memberi 

perasaan positif, dan memberikan dasar untuk perpanjangan. Berdasarkan Al-

Msallam (2015), menciptakan dan memelihara citra merek merupakan bagian 

penting dari program pemasaran perusahaan dan strategi merek. 

Meskipun tidak banyak penelitian yang menemukan hubungan antara 

citra merek dan kepuasan pelanggan, berdasarkan Al-Msallam (2015) dan 

Stephen et al., (2007) mengungkapkan beberapa keterkaitan antara citra merek 

dan kepuasan pelanggan dengan melihat reaksi masyarakat terhadap penjual 

yang berbeda. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Al-

Msallam (2015), Malik et al., (2012). 

 

2.4.4 Pengaruh satisfaction terhadap destination loyalty  

Berdasarkan pendekatan kepentingan pribadi, atau asumsi bahwa orang 

memiliki kepentingan kepentingan sendiri dalam hubungan mereka dengan 

orang lain dan teori keadilan deonansi (dari teori Yunani, deon: obligation) 
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dalam c, yang mengusulkan bahwa orang termotivasi untuk bereaksi terhadap 

keadilan hanya karena ini adalah "hal yang benar untuk dilakukan".  

Menurut literatur sebelumnya tentang perilaku pelanggan, pelanggan 

mungkin atau mungkin tidak secara aktif menampilkan niat untuk mengunjungi 

kembali peristiwa positif kembali di masa lalu atau mencegah kejadian negatif 

dari reoccurring di masa depan (De-Lara et al., 2013). Berdasarkan teori 

pertukaran sosial yang dikutip dari De-Lara et al., (2016), kami berpendapat 

bahwa efek keadilan pada pengunjung dalam hal loyalitas tujuan dapat berasal 

dari kepentingan pribadi mereka dalam menghidupkan kembali kunjungan hari 

kerja yang memuaskan berkat peran yang dimainkan oleh layanan yang 

diberikan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh De-Lara et al., 

(2016), Al-Msallam (2015), Rahaman (2014), Gummussoy dan Koseoglu 

(2016), Hosseini (2015), Han dan Ryu (2012). 

2.4.5 Pengaruh brand image terhadap destination loyalty 

Berdasarkan Al-Msallam (2015), kunci persepsi citra perusahaan 

adalah asosiasi organisasi yang berhubungan dengan memori pelanggan. 

Karena konsumen bisa membangkitkan pengalaman masa lalu dalam niat 

membeli di masa depan, citra sebelumnya dapat muncul sebagai variabel 

penjelasan dari niat pembelian dalam konteks ini.  

Selain itu, ketika perusahaan berdasarkan pandangannya terhadap pasar 

menciptakan merek dan menerjemahkan merek ini ke dalam citra merek seperti 

yang dirasakan oleh pelanggan, strategi ini mengembangkan lebih banyak 

kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek yang lebih besar, dalam 
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Al-Msallam (2015). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Al-

Msallam (2015), Ogba dan Tan (2009). 

2.5 Model Penelitian dan Rumusan Hipotesis 

Penelitian ini merupakan replikasi dari gabungan dua penelitian sebelumnya 

De-Lara and Guerra-Báez (2016) yang berjudul “Fairness in the local 

movement of tourist within a destination: justice perception, bus service, and 

destination loyalty” dan Al-Msallam (2015) yang berjudul “Customer 

satisfaction and brand loyalty in the hotel industry”. Perbedaan pada penilitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang digunakan serta 

pengembangan model penilitian dari De-Lara and Guerra-Báez (2016) dengan 

menambah variable brand image berdasarkan referensi dari penilitian yang 

dilakukan oleh Al-Msallam (2015).  

Hipotesis yang diajukan pada penilitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Terdapat hubungan positif antara brand image terhadap customer 

satisfaction 

H2 :  Terdapat hubungan positif antara perceived fairness customer 

satisfaction 

H3 :  Terdapat hubungan positif antara brand image terhadap destination 

loyalty 

H4 : Terdapat hubungan positif antara perceived fairness destination 

loyalty 

H5 :  Terdapat hubungan positif antara customer satisfaction terhadap 

destination loyalty 

H6 : Terdapat hubungan positif antara brand image terhadap destination 

loyalty dengan mediasi customer satisfaction 
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H7 : Terdapat hubungan positif antara perceived fairness terhadap 

destination loyalty dengan mediasi customer satisfaction 

Gambar 2.17 
Measuring customer satisfaction and loyalty through service fairness, service 

quality and price fairness perception 
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