
 
 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model-model Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berhasil mengumpulkan 41 jurnal yang meneliti tentang niat 

rekomendasi (intention to recommend). Jurnal-jurnal yang dikumpulkan 

merupakan hasil penelitian periode 2001 sampai dengan 2017. Maka dari itu, 

dapat diketahui bahwa niat rekomendasi masih menjadi topik penelitian yang 

menarik untuk dibahas di bidang pariwisata dalam 17 tahun terakhir. 

Penelitan tentang niat rekomendasi ini telah ada dilakukan di negara maju 

dan negara berkembang. Penelitian tentang niat rekomendasi destinasi di negara 

maju pernah dilakukan di Spanyol (Bigne et al., 2001; C.B. Castro et al., 2007; 

Parra et al., 2016), Amerika Serikat (Severt et al., 2007; Ryu et al., 2008; Qu et 

al., 2011; Ryu et al., 2012; Stylidis et al., 2016), Portugal (Valle., 2006; Agapito 

et al., 2013), Italia (Prayag et al., 2015), Korea Selatan (Hosany & Witham., 

2009; Jung et al., 2015; Woohyuk Kim., 2017; Kim et al. 2017), Taiwan (Chen & 

Tsai., 2007; Tsung Hung Lee., 2009; Chen & Chen., 2010), Inggris (Breitsohl & 

Garrod., 2016), Singapura (Hosany & Witham., 2009), Jerman (Hallman & 

Breuer., 2010), Slovenia (Zakbar et al., 2010), Austria (Faullant et al., 2008), 

Greece (Papaditmitrious  et al., 2013). Penelitian tentang niat rekomendasi 

destinasi di negara berkembang pernah dilakukan di Malaysia (Mahdzar et al., 

2017), Afrika Selatan (Radder & Han, 2013), Tunisia (Ladhari et al., 2011),  
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Nigeria (Banki et al., 2014), Sri Lanka (Perera & Vlosky, 2013), Macau (Moreira 

& Iao, 2014), Cyprus (Yoon  et al., 2003), China (Wang & Hsu., 2010; Zhang et 

al.,2014; Deng et al., 2015; Huang et al., 2016), Vietnam (Chong., 2016; 

Khuong., 2017), Thailand (Tavitiyaman & Qu, 2013; Hosany et al., 2016), India 

(R. Rajesh, 2013), Mauritius (Ramkissoon et al., 2011; Prayag et al., 2012), Turki 

(Basaran, 2016). Penelitian tentang niat rekomendasi telah dilakukan atau telah 

diteliti di beberapa negara, namun peneliti masih belum menemukan jurnal 

penelitian yang dipublikasikan tentang niat rekomendasi destinasi di Indonesia. 

Maka dari itu dapat dilihat atau diketahui bahwa penelitian niat rekomendasi 

destinasi di Indonesia masih belum ada. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti 

niat rekomendasi obyek wisata di Kota Batam, Indonesia dalam penelitian ini. 

Penelitian tentang niat rekomendasi telah diteliti atau dilakukan pada 

beberapa industri. Ada beberapa industri destinasi pariwisata yang mencangkup 

yaitu museum (Radder & Han, 2013; Mahdzar et al., 2017, acara olahraga 

(Hallman & Breuer, 2010), Wisata alam (Lee, 2009; Perera & Vlosky, 2013), 

wisata pantai (Chen & Tsai., 2007; Jung et al., 2015; Chong, 2016), destinasi situs 

warisan (Wang & Hsu, 2010; Chen & Chen, 2010; Ramkissoon et al., 2011), 

kapal pesiar (Hosany & Witham, 2009). Selain itu, ada ditemukan penelitian di 

industri perusahaan yaitu perbankan (Ladhari et al., 2011), produk (Deng et al., 

2015), penerbangan (Breitsohl & Garrod., 2016), perhotelan (Bigne et al., 2001; 

Yoon et al., 2003; Severt et al., 2007; Faullant et al., 2008; Prayag et al., 2012; 

Banki  et al., 2014), restoran (Ryu et al., 2008; Ryu et al., 2012; Huang et al., 

2016). Selanjutnya, ada ditemukan penelitian yang lebih luas yaitu citra destinasi 
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negara (R. Rajesh, 2013; Tavitiyaman & Qu, 2013; Papaditmitrious et al., 2013; 

Zhang et al., 2014; Chiu & Cheng, 2016). Dan citra destinasi kota yaitu (Valle, 

2006; C.B. Castro et al., 2007; Zakbar et al., 2010; Qu et al., 2011; Agapito et al., 

2013; Moreira & Iao, 2014; Prayag et al., 2015; Hosany et al., 2016; Basaran, 

2016; Parra et al., 2016; Stylidis et al., 2016; WooHyuk Kim., 2017; Khuong., 

2017; Kim et al., 2017). Dari penjelasan diatas dapat dilihat atau dapat 

diperhatikan bahwa citra destinasi kota masih menjadi pembahasan penelitian 

yang paling sering diteliti, tetapi destinasi pariwisata urutan nomor dua yang 

masih menjadi pembahasan penelitian yang paling sering diteliti. Peneliti akan 

meneliti tentang destinasi pariwisata yang masih banyak menjadi pembahasan 

para penelitian. 

Responden pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap niat 

rekomendasi destinasi dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu responden 

wisatawan lokal (Stylidis et al., 2016; Deng et al., 2015). Dan responden untuk 

wisatawan asing yaitu (Bigne et al., 2001; Yoon et al., 2003; Valle, 2006; C.B. 

Castro et al., 2007; Severt et al., 2007; Hosany & Witham., 2009; Wang & Hsu., 

2010; Hallman & Breuer., 2010; Zakbar et al., 2010; Qu et al., 2011; Haywantee 

Ramkissoon et al., 2011; Prayag et al., 2012; R. Rajesh, 2013; Tavitiyaman & Qu, 

2013; Dora Agapito et al., 2013; Papaditmitrious et al., 2013; Moreira & Iao, 

2014; Zhang et al., 2014; Prayag et al., 2015; Hosany et al., 2016; Basaran, 2016; 

Breitsohl & Garrod, 2016; Chiu & Cheng, 2016; Parra et al., 2016; Khuong, 2017; 

WooHyuk Kim, 2017; Kim et al., 2017). Selain itu, ada beberapa penelitian yang 

tidak membedakan antara wisatawan lokal dan wisatawan asing, tetapi 
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berdasarkan pengunjung destinasi tersebut yaitu (Chen & Tsai, 2007; Ryu et al., 

2008; Faullant et al., 2008; Lee, 2009; Chen & Chen, 2010; Ladhari et al., 2011; 

Ryu et al., 2012; Perera & Vlosky, 2013; Radder & Han, 2013; Banki  et al., 

2014; Jung et al., 2015; Chong, 2016; Huang et al., 2016; Mahdzar et al., 2017). 

Secara keseluruhan penelitian-penelitian terdahulu banyak ditujukan kepada 

respoden wisatawan asing sedangkan responden wisatawan lokal tidak terlalu 

banyak dilibatkan. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang niat 

rekomendasi dengan melihat atau meninjau perspektif wisatawan lokal yang 

masih sedikit dalam penelitiannya. 

Variabel independen yang digunakan dalam memprediksi variabel 

dependen pada penelitian-penelitian terdahulu, yaitu nilai pelanggan (perceived 

value) (Bigne et al., 2001; Chen & Tsai, 2007; Ryu et al., 2008; Zakbar et al., 

2010;  Chen & Chen, 2010; Ryu et al., 2012; Perera & Vlosky, 2013; Radder & 

Han, 2013; Parra et al.,2016; Huang et al., 2016; Chong, 2016; Khuong, 2017). 

Pengalaman (experience) (Hosany & Witham, 2009; Chen & Chen, 2010; Huang 

et al., 2016). Motivasi (Yoon et al., 2003; Lee, 2009). Kualitas Pelayanan (service 

quality) (Castro et al., 2007; Ladhari et al., 2011; Ryu et al., 2012; Jung et al., 

2015; Khuong, 2017). Persepsi resiko (perceived risk) (Tavitiyaman & Qu, 2013). 

Penawaran destinasi (destination offering) (Zakbar et al., 2010). Kualitas 

perjalanan (trip quality) (Chen & Tsai, 2007; Perera & Vlosky, 2013). 

Karakteristik destinasi (destination characteristic) (Kim et al., 2017). Tujuan 

kepribadian (destination personality) (WooHyuk Kim, 2017). Atribut destinasi 

(destination attribute) (Zakbar et al., 2010). Keterlibatan pribadi (personal 

  Universitas Internasional Batam  

Novita Sari, Analisa Hubungan Antara Pengalaman Emosional Wisatawan, Keseluruhan Citra Yang Diterima, Kepuasan, 
Dan Keinginan Untuk Merekomendasi Obyek Wisata Di Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018 



13 
 

involvement) (Prayag et al., 2012). Kepribadian merek (brand personality) 

(Papaditmitrious et al., 2013). Kelekatan tempat (place attachment) (Prayag et al., 

2012). Perilaku (attitude) (Lee, 2009). Kunjungan terdahulu (previous visits) 

(Perera & Vlosky, 2013). Kinerja konferensi (Conference Performance) (Denver 

Severt et al., 2007). Gambar unik (unique image) (Qu et al., 2011). Kepuasan 

(satisfaction) (Valle, 2006; Faullant et al., 2008; Huang et al., 2016). Persepsi 

turis (tourist perception) (R. Rajesh, 2013). Tanggung jawab social perusahaan 

(corporate social responsibility) (Deng et al., 2015). Gambaran acara olahraga, 

gambaran destinasi, gambaran sesuai (sport event image, destination image, 

image fit) (Hallman & Breuer, 2010). Komponen kognitif (cognitive component) 

(Lee, 2009; Wang & Hsu, 2010; Qu et al., 2011; Agapito et al., 2013; Banki  et 

al., 2014; Zhang et al., 2014; Basaran., 2016; Chiu & Cheng., 2016; Stylidis et al., 

2016) dan komponen afektif (affective component) (Wang & Hsu, 2010; Qu et al., 

2011; Agapito et al., 2013; Papaditmitrious et al., 2013; Banki  et al., 2014; 

Zhang et al., 2014; Chiu & Cheng, 2016; Stylidis et al., 2016). Yang digunakan 

untuk memprediksi variabel niat perilaku yang meliputi niat rekomendasi, namun 

variabel independen yang digunakan untuk uji penelitian ini adalah ekspresi 

emosional (emotional expression) (Prayag et al., 2015; Hosany et al., 2016). 

Sedangkan variabel intervening yang membantu dalam memprediksi 

variabel dependen pada penelitian-penelitian terdahulu, yaitu Kepuasan 

(satisfaction) (Bigne et al., 2001; Yooshik Yoon et al., 2003; C.B. Castro et al., 

2007; Chen & Tsai, 2007; Denver Severt et al., 2007; Ryu et al., 2008; Hosany & 

Witham, 2009; Lee, 2009; Chen & Chen, 2010; Zakbar et al., 2010; Ladhari et al., 
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2011; Prayag et al., 2012; Ryu et al., 2012; Tavitiyaman & Qu, 2013; R. Rajesh, 

2013; Radder & Han, 2013; Banki et al., 2014; Jung et al., 2015; Prayag et al., 

2015; Hosany et al., 2016; Chong, 2016; Chiu & Cheng, 2016; Parra et al., 2016; 

Khuong, 2017). Komponen afektif (Affective Component) (Umid Basaran., 2016). 

Identifikasi perusahaan konsumen (consumer–company identification) (Deng et 

al., 2015). Citra keseluruhan (overall image) (Qu et al., 2011; Papaditmitrious et 

al., 2013; Stylidis et al., 2016). Citra (image) (Hallman & Breuer, 2010; 

WooHyuk Kim, 2017). Citra destinasi (destination image) (Wang & Hsu, 2010; 

Kim et al., 2017). Inovasi pribadi (personal innovativeness) (Jung et al., 2015). 

Kelekatan tempat (place attachment) (Hosany et al., 2016). Secara keseluruhan 

penelitian-penelitian terdahulu banyak menggunakan variabel intervening 

kepuasan (satisfaction) dalam penelitiannya, dan yang kedua variabel intervening 

citra keseluruhan (overall image). 

Dapat dilihat bahwa dari industri yang paling banyak dilakukan penelitian 

yaitu industri destinasi kota dan destinasi pariwisata, sehingga menarik perhatian 

peneliti untuk melakukan penelitian ini di Indonesia dengan tujuan atau fokus 

terhadap destinasi pariwisata. Oleh sebab itu peneliti mau melakukan destinasi 

pariwisata di Kota Batam, maka dari itu sebagian besar peneliti melihat dari aspek 

emosional wisatawan. 
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2.2 Hubungan antar Variabel 

2.2.1 Rasa Gembira terhadap Citra Keseluruhan  

Emosi adalah keadaan afektif yang ditandai dengan episode perasaan 

intens yang terkait dengan rujukan tertentu seperti seseorang, obyek, atau 

pariwisata dan menghasut perilaku pera pendapat atau respons (Cohen & Areni, 

1991). Penelitian yang dilakukan oleh (Hossany et al., 2009), rasa kegembiraan 

merupakan suatu emosi yang terdiri dari barang-barang seperti keceriaan dan 

kesenangan. Rasa gembira dikaitkan dengan hasil positif seperti mendapatkan 

atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Pendekatan dimensi 

mengkonseptualisasikan emosi yang menggunakan beberapa dimensi seperti 

positif dan negatif (Watson et al., 1988), atau kesenangan dan gairah (Russell, 

1980; Walsh et al., 2010). Dibawah pendekatan dimensi, tidak ada perbedaan 

antara positif tertentu (misalnya kegembiraan, dan kebahagiaan) dan negatif 

(misalnya rasa takut, penyesalan, dan kekecewaan) emosi. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Prayag et al., (2015) rasa gembira berpengaruh signifikan 

positif terhadap citra keseluruhan. 

Namun, sebagian besar penelitian berfokus pada persepsi citra pasca-

kunjungan wisatawan dan hubungannya dengan evaluasi pasca-perjalanan 

seperti tingkat kepuasan (Assaker & Hallak, 2013; Chen & Phou, 2013; Lee 

2014) dan niat untuk merekomendasikan (Bigne et al., 2001; Papadimitriou et 

al., 2015). Di bawah tradisi penelitian ini, citra destinasi dioperasionalkan 

sebagai konstruk evaluatif keseluruhan yang mengukur kesan holistik wisatawan 

tentang suatu tujuan (Echtner & Ritchie, 1993). Dalam meta-analisis literatur, 
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Zhang et al., (2014) menunjukkan bahwa citra keseluruhan berfungsi sebagai 

proxy yang kuat untuk menangkap dari citra destinasi. Dengan demikian, sejalan 

dengan penelitian sebelumnya dan teorisasi baru-baru ini (Assaker & Hallak, 

2013; Assaker et al., 2011; Papadimitrio et al., 2015; Prayag, 2009), penelitian 

ini berfokus pada persepsi citra keseluruhan pasca-pengunjung wisatawan. 

2.2.2    Rasa Suka terhadap Citra Keseluruhan  

 Emosi adalah keadaan afektif yang ditandai dengan episode perasaan 

intens yang terkait dengan rujukan tertentu seperti seseorang, obyek, atau 

pariwisata dan menghasut perilaku pera pendapat atau respons (Cohen & Areni, 

1991). Dimensi suka merupakan penelitian yang konsisten dengan pemasaran 

yang menetapkan bahwa konsumen mengalami suka terhadap produk atau merek 

(Ahuvia, 2005; Albert et al., 2008). Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Prayag et al., (2015) rasa gembira berpengaruh signifikan positif terhadap citra 

keseluruhan. 

Namun, sebagian besar penelitian berfokus pada persepsi citra pasca-

kunjungan wisatawan dan hubungannya dengan evaluasi pasca-perjalanan 

seperti tingkat kepuasan (Assaker & Hallak, 2013; Chen & Phou, 2013; Lee, 

2014) dan niat untuk merekomendasikan (Bigne et al., 2001; Papadimitriou et 

al., 2015). Di bawah tradisi penelitian ini, citra destinasi dioperasionalkan 

sebagai konstruk evaluatif keseluruhan yang mengukur kesan holistik wisatawan 

tentang suatu tujuan (Echtner & Ritchie 1993). Dalam meta-analisis literatur, 

Zhang et al., (2014) menunjukkan bahwa citra keseluruhan berfungsi sebagai 

proxy yang kuat untuk menangkap dari citra destinasi. Dengan demikian, sejalan 
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dengan penelitian sebelumnya dan teorisasi baru-baru ini (Assaker & Hallak 

2013; Assaker et al., 2011; Papadimitriou et al., 2015; Prayag 2009), penelitian 

ini berfokus pada persepsi citra keseluruhan pasca-pengunjung wisatawan. 

2.2.3 Kejutan Positif terhadap Citra Keseluruhan 

Emosi adalah keadaan afektif yang ditandai dengan episode perasaan 

intens yang terkait dengan rujukan tertentu seperti seseorang, obyek, atau 

pariwisata dan menghasut perilaku pera pendapat atau respons (Cohen & Areni, 

1991). Kejutan positif termasuk dalam beberapa item seperti kekaguman, dan 

keheranan. Kejutan umumnya ditandai sebagai emosi valensi netral dan timbul 

sebagai akibat dari kejadian yang tak terduga (Izard, 1977). Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Prayag et al., (2015) rasa gembira berpengaruh signifikan 

positif terhadap citra keseluruhan. 

Namun, sebagian besar penelitian berfokus pada persepsi citra pasca-

kunjungan wisatawan dan hubungannya dengan evaluasi pasca-perjalanan 

seperti tingkat kepuasan (Assaker & Hallak, 2013; Chen & Phou, 2013; Lee, 

2014) dan niat untuk merekomendasikan (Bigne et al., 2001; Papadimitriou et 

al., 2015). Di bawah tradisi penelitian ini, citra destinasi dioperasionalkan 

sebagai konstruk evaluatif keseluruhan yang mengukur kesan holistik wisatawan 

tentang suatu tujuan (Echtner & Ritchie, 1993). Dalam meta-analisis literatur, 

Zhang et al., (2014) menunjukkan bahwa citra keseluruhan berfungsi sebagai 

proxy yang kuat untuk menangkap dari citra destinasi. Dengan demikian, sejalan 

dengan penelitian sebelumnya dan teorisasi baru-baru ini (Assaker & Hallak, 
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2013; Assaker et al., 2011; Papadimitriou et al., 2015; Prayag, 2009), penelitian 

ini berfokus pada persepsi citra keseluruhan pasca-pengunjung wisatawan. 

2.2.4 Rasa Gembira terhadap Kepuasan 

Emosi adalah keadaan afektif yang ditandai dengan episode perasaan 

intens yang terkait dengan rujukan tertentu seperti seseorang, obyek, atau 

pariwisata dan menghasut perilaku pera pendapat atau respons (Cohen & Areni, 

1991). Penelitian yang dilakukan oleh Hossany et al., (2009), rasa kegembiraan 

merupakan suatu emosi yang terdiri dari barang-barang seperti keceriaan dan 

kesenangan. Rasa gembira dikaitkan dengan hasil positif seperti mendapatkan 

atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Pendekatan dimensi 

mengkonseptualisasikan emosi menggunakan beberapa dimensi seperti positif dan 

negatif (Watson et al., 1988), atau kesenangan dan gairah (Russell, 1980; Walsh et 

al., 2010). Dibawah pendekatan dimensi, tidak ada perbedaan antara positif 

tertentu (misalnya kegembiraan, dan kebahagiaan) dan negatif (misalnya rasa 

takut, penyesalan, dan kekecewaan) emosi. Kepuasan adalah reaksi positif yang 

dihasilkan dari penilaian pengalaman konsumsi yang menguntungkan (Babin & 

Griffin, 1998; Oliver, 1997). Dalam pariwisata, emosi positif seperti rasa gembira 

(Faullant et al., 2011), kebahagiaan, kegembiraan, dan kesenangan (Grappi & 

Montanari, 2011) memiliki pengaruh yang menguntungkan pada kepuasan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Prayag et al., 2015; Hosanny & Gilbert, 

2009; Prayag et al., 2013) rasa gembira berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan.       
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Studi lain, menganggap kepuasan sebagai reaksi emosional yang berasal 

dari pengalaman konsumsi (Huang et al., 2015; Spreng et al., 1996). Dengan 

demikian, konsisten dengan penelitian terbaru di bidang pariwisata (Assaker & 

Hallak, 2013; Engeset & Elvekrok, 2015; Sun et al., 2013), kepuasan 

dioperasionalkan sebagai keseluruhan konstruksi. 

2.2.5 Rasa Suka terhadap Kepuasan 

Emosi adalah keadaan afektif yang ditandai dengan episode perasaan 

intens yang terkait dengan rujukan tertentu seperti seseorang, obyek, atau 

pariwisata dan menghasut perilaku pera pendapat atau respons (Cohen & Areni, 

1991). Dimensi suka merupakan penelitian yang konsisten dengan pemasaran 

yang menetapkan bahwa konsumen mengalami suka terhadap produk atau merek 

(Ahuvia, 2005; Albert et al., 2008). Kepuasan adalah reaksi positif yang 

dihasilkan dari penilaian pengalaman konsumsi yang menguntungkan (Babin & 

Griffin, 1998; Oliver, 1997). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Prayag et 

al., 2015; Hosanny & Gilbert, 2009; Prayag et al., 2013) rasa gembira 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan.   

Penelitian awal menunjukkan bahwa rasa suka mencirikan perasaan 

konsumen terhadap objek konsumsi khusus (Kleine & Alen, 1995). Studi lain, 

menganggap kepuasan sebagai reaksi emosional yang berasal dari pengalaman 

konsumsi (Huang et al., 2015; Spreng et al., 1996). Dengan demikian, konsisten 

dengan penelitian terbaru di bidang pariwisata (Assaker & Hallak, 2013; Engeset 

& Elvekrok, 2015; Sun et al., 2013), kepuasan dioperasionalkan sebagai 

keseluruhan konstruksi. 
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2.2.6 Kejutan Positif terhadap Kepuasan 

Emosi adalah keadaan afektif yang ditandai dengan episode perasaan 

intens yang terkait dengan rujukan tertentu seperti seseorang, obyek, atau 

pariwisata dan menghasut perilaku pera pendapat atau respons (Cohen & Areni, 

1991). Kejutan positif termasuk dalam beberapa item seperti kekaguman, dan 

keheranan. Kejutan umumnya ditandai sebagai emosi valensi netral dan timbul 

sebagai akibat dari kejadian yang tak terduga (Izard, 1977). Para peneliti 

kebanyakan memusatkan perhatian mereka pada kejutan positif dan hubungannya 

dengan variabel, hasil yang berhubungan dengan kepuasan (Westbrook & Oliver, 

1991) mencatat bahwa pelanggan yang terkejut positif biasanya lebih puas dan 

menunjukkan tingkat loyalitas yang lebih tinggi. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Prayag et al., 2015; Hosanny & Gilbert, 2009; Prayag et al., 

2013) rasa gembira berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan.   

Studi lain, menganggap kepuasan sebagai reaksi emosional yang berasal 

dari pengalaman konsumsi (Huang et al., 2015; Spreng et al., 1996). Dengan 

demikian, konsisten dengan penelitian terbaru di bidang pariwisata (Assaker & 

Hallak, 2013; Engeset & Elvekrok, 2015; Sun et al., 2013), kepuasan 

dioperasionalkan sebagai keseluruhan konstruksi. 

2.2.7    Keseluruhan Citra yang Dirasakan terhadap Kepuasan 

Citra destinasi memainkan peran penting dalam memprediksi perilaku 

wisatawan (Baloglu & McCleary, 1999; Castro et al., 2007). Kepuasan adalah 

reaksi positif yang dihasilkan dari penilaian pengalaman konsumsi yang 

menguntungkan (Babin & Griffin, 1998; Oliver, 1997). Efek dari citra 
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keseluruhan pada kepuasan wisatawan sudah terjalin dengan baik (Prayag, 2009; 

Wang & Hsu, 2010).  

Secara umum, penilaian yang baik terhadap citra keseluruhan destinasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan wisatawan (Bigne et al., 2001; 

Prayag, 2009; Wang & Hsu, 2010). Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Prayag et al., (2015) keseluruhan citra yang dirasakan berpengaruh signifikan 

positif terhadap kepuasan. 

2.2.8 Keseluruhan Citra yang Dirasakan terhadap Niat untuk 

Merekomendasikan 

 Niat rekomendasi adalah indikator hasil perilaku positif dari pengalaman 

wisata yang memuaskan (Bigne et al., 2001; Grappi & Montanari, 2011; Lee et 

al., 2008; Prayag & Ryan, 2012). Wisatawan yang puas lebih cenderung 

merekomendasikan tujuan kepada orang lain (Bigne et al., 2001; Chen & Tsai, 

2007). Wisatawan yang tidak puas akan terlibat dalam kata-kata negatif (Prayag & 

Ryan, 2012).  Meninjau kembali niat dan rekomendasi kepada orang lain adalah 

ukuran yang paling umum digunakan untuk kesetiaan wisatawan (Eusébio & 

Vieira, 2013; Horng et al., 2012; Oppermann, 2000; Um et al., 2006). Kesetiaan 

pemodelan tetap memiliki relevansi tinggi dalam penelitian pariwisata (Zhang et 

al., 2014). Namun, Kozak & Rimmington (2000) mencatat bahwa niat untuk 

mengunjungi kembali adalah masalah sebagai ukuran kesetiaan yang diberikan 

kepada wisatawan yang mencari keragaman. Baru-baru ini, McKercher & Tse 

(2012) menunjukkan bahwa niat untuk kembali bukan merupakan ukuran 

pengganti yang sah untuk kunjungan berulang yang sebenarnya.  
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Untuk tujuan penelitian ini, niat perilaku diukur dalam hal 

kecenderungan wisatawan untuk merekomendasikan tujuan ke orang lain seperti 

keluarga dan teman. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa citra keseluruhan 

positif berkontribusi terhadap kecenderungan yang lebih tinggi untuk 

direkomendasikan (Assaker et al., 2011; Bigne et al., 2001; Papadimitriou et al., 

2015; Prayag, 2009; Qu et al., 2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Prayag et al., (2015) keseluruhan citra yang dirasakan berpengaruh signifikan 

positif terhadap niat untuk merekomendasi. 

2.2.9 Kepuasan terhadap Niat untuk Merekomendasikan 

   Niat rekomendasi adalah indikator hasil perilaku positif dari pengalaman 

wisata yang memuaskan (Bigne et al., 2001; Grappi & Montanari, 2011; Lee et 

al., 2008; Prayag & Ryan, 2012). Kepuasan adalah salah satu pendahulu utama 

kesetiaan di kedua pemasaran (Cronin & Taylor, 1992; Cronin et al.,  2000; Lam 

et al., 2004) dan pariwisata (Baker & Crompton, 2000; Chen & Tsai, 2007; Chen 

& Chen, 2010; Engeset & Elvekrok, 2015; Grappi & Montanari, 2011; Huang et 

al.,  2015; Hutchinson et al., 2009; Yuksel 2007) literatur. Wisatawan yang puas 

lebih cenderung merekomendasikan tujuan kepada orang lain (Beeho & Prentice, 

1997; Bigne et al., 2001; Chen & Tsai, 2007). Wisatawan yang tidak puas tidak 

mungkin kembali ke tujuan (Alegre & Garau, 2010).  

Baru-baru ini, Dolnicar et al., (2015) menantang hubungan antara 

kepuasan dan niat perilaku. Ketidak konsistenan dalam operasionalisasi konstruk, 

yaitu kesetiaan dan niat perilaku yang diukur menggunakan barang-barang serupa, 

dan seringnya penghilangan faktor kausal menghambat kemajuan teoritis pada 
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sifat hubungan ini. Namun, penelitian sebelumnya mengkonfirmasi bahwa 

kepuasan berpengaruh signifikan terhadap niat untuk rekomendasi (Bigne et al., 

2001; Grappi & Montanari 2011; Zabkar et al., 2010). Oleh karena itu, Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh (Prayag et al., 2015; Hosanny & Prayag 2013; 

Hosanny et al., 2016; Prayag et al., 2013) kepuasan berpengaruh signifikan positif 

terhadap niat untuk merekomendasi.    

 

2.3 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model 

penelitian dari Girish Prayag et al., (2015), model penelitiannya sebagai berikut : 

 

Berdasarkan model penelitian yang digunakan pada gambar diatas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Rasa gembira berpengaruh signifikan positif terhadap citra keseluruhan                                                             

yang dirasakan.      

H2 : Rasa suka berpengaruh signifikan positif terhadap citra keseluruhan yang 

dirasakan. 
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H3 : Kejutan positif berpengaruh signifikan positif terhadap citra keseluruhan 

yang dirasakan. 

H4 : Rasa gembira berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan. 

H5 : Rasa suka berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan. 

H6 : Kejutan positif berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan.  

H7  : Citra keseluruhan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan. 

H8 : Citra Keseluruhan Berpengaruh signifikan positif terhadap niat untuk 

rekomendasi. 

H9 : Kepuasan berpengaruh signifikan positif terhadap niat untuk     

               rekomendasi. 
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