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ABSTRAK 

 

TRI INTAN DEWI SINTHA, Pengaruh Sikap, Citra Destinasi, dan Constraints 

Terhadap Niat Mengunjungi Pulau Lombok Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah 

Pada Karyawan Di Sudirman Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  

 

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan terhitung sejak November 2017 sampai 

dengan Juli 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sikap, 

citra destinasi, dan Constraints terhadap niat mengunjungi Pulau Lombok sebagai 

destinasi wisata syariah  pada karyawan di kawasan Sudirman Jakarta. Metode 

Penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner. 

Populasi yang digunakan adalah seluruh karyawan yang bekerja di kawasan 

Sudriman Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan 

teknik Convienence Sampling sebanyak 240 orang. Persamaan regresi yang 

dihasilkan adalah Ŷ =  36,778 + 0,713X1  untuk variabel sikap, Ŷ = 39,224 + 

0,672X2 untuk variabel citra destinasi, Ŷ = 34,503 + 0,695X3 untuk variabel 

constraints. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dengan menggunakan Uji 

Kolmogorov Smirnov dengan hasil pengujian dapat diketahui nilai Asymp. Sig 

Sikap terhadap niat mengunjungi Pulau Lombok (Y) sebesar 0,200, nilai Asymp. 

Sig citra destinasi terhadap niat mengunjungi Pulau Lombok sebesar 0,200, nilai 

Asymp. Sig constraints terhadap niat mengunjungi Pulau Lombok sebesar 0,200. 

Karena data mempunyai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut 

disimpulkan berdistribusi normal. Uji asumsi klasik menggunakan uji 

multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi 

masalah multikoliniearitas dan heteroskedastisitas,  sehingga dapat dikatakan 

bahwa persamaan regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Selanjutnya 

dilakukan uji t dan dihasilkan thitung 11,597 > ttabel 1,96 untuk sikap (X1), 12,287 > 

ttabel 1,96 untuk citra destinasi (X2), dan 13,058 > ttabel 1,96 untuk constraints (X3). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan hasil perhitungan uji t tersebut adalah positif 

dan signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 36,1% untuk sikap, 

39% untuk citra destinasi dan 41,7% untuk variabel constraints, hal ini 

menunjukan variabel niat mengunjungi Pulau Lombok ditentukan oleh sikap, citra 

destinasi dan constraints sebesar nilai persentase koefisien determinasi yang telah 

disebutkan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi 

niat mengunjungi Pulau Lombok adalah sikap, citra destinasi, dan constraints. 

 

 

Kata kunci: Sikap, Citra Destinasi, Constraints, dan Niat Mengunjungi 
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ABSTRACT 

 

TRI INTAN DEWI SINTHA, The Effect Of Attitude, Destination Image, and 

Constraints Toward Visit Intention The Intention to Visit Lombok Island As 

Sharia Tourism On Employees in the Sudirman Jakarta.. Thesis, Jakarta, Study 

Program of Commerce Education, Faculty of Economics, State University of 

Jakarta.  

 

The purpose of this study is to determine the effect of attitude, destination image 

and constraints on the intention to visit Lombok Island partially, on employees 

who work around Sudirman Jakarta for eight months from November 2016 to July 

2017.The research method used is survey method with quantitative approach. The 

sampling technique used is convenience technique as many as 240 employees. The 

results of the study have shown that attitude, destination image and constraints 

variables significantly influence on the intention to visit Lombok Island, with 

regression equation Ŷ =  36,778 + 0,713X1  for the attitude  variable, Ŷ = 39,224 

+ 0,672X2 for the destination image variable, Ŷ = 34,503 + 0,695X3 for the 

constraints variable. Testing analysis by Kolmogorov Smirnov test with the test 

results can be known Asymp value. Sig attitude to intention on Lombok Island (Y) 

is 0.200, Asymp value. Sig destination image to intention on Lombok Island of 

0.200, Asymp value. Sig constraints to intention on Lombok Island of 0.232. The 

result has a significance greater than 0.05 then the data is inferred normal 

distribution. Classic test using multicollinearity test and heteroscedasticity test 

showed no multicollinearity and heteroscedasticity problem, so it can be 

classified as a good and ideal regression equation. Then t test and tcount 11,597> 

ttable 1,96 for attitude (X1), 12,287 > ttable 1,96 for destination image (X2), and 

13,058 > ttable 1,96 for constraints (X3). Thus, it can be concluded the result of t 

test calculation is positive and significant. The coefficient of determination 

increased by 36,1% for sikap, 39% for destination image and 41,7% 

forconstraints, it shows tha Lombok Island affection variable is determined by 

attitude, destination image and constraints on things that have been determined. 

 

 

Keyword: Attitude, Destination Image, Constraints, and Visit Intention 
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Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think 

~Albert Einsten 

 

 

Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan 

mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang 

diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu 

bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

urusan yang (patut) diutamakan. 

(QS. Ali „Imran: Ayat 186) 
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