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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Metode Penelitian Terdahulu 

Mengenai bekunjung kembalinya wisatawan peneliti telah mengumpulkan 

31 jurnal. Jurnal yang telah di dapatkan merupakan jurnal dalam 13 tahun terakhir 

yaitu dari periode 2004 sampai 2017. Topik penelitian tentang niat berkunjung 

kembalinya wisatawan yang akan di teliti penulis dan sangat menarik di suatu 

bidang sumber pariwisata untuk di telusuri lebih dalam. 

Penelitian tentang niat berkunjung kembalinya wisatawan sudah diterapkan 

pada suatu bidang industry, dan ini adalah suatu bidang industri pariwisata yang 

telah di rangkum. telepon gengam (Snoj et al., 2004), restoran (Han et al., 2009; 

Yan et al., 2013; Han et al., 2007), hotel (Kim et al, 2008; Heesup Han, 2007; 

Xun Xu et al., 2015, Heesup et al., 2010), Online (Toufaily et al., 2013), 

elektronik (Setyawan, 2012), kapal persiar (Witham et.al., 2009), dan juga 

terdapat suatu penelitian  yang faktornya sangat mencakup luas dari suatu 

destinasi wisata (Huang et al., 2009; Tan et al., 2015) dan citra destinasi negara 

(Chew et al., 2013; Stylos et al., 2015; Chen et al., 2016; Assaker et al., 2009). 

Hasil yang telah di dapatkan dan dilihat mengenai suatu citra destinasi  masih 

sangat sedikit. Oleh sebab itu isi peneliti akan membahas tentang citra destinasi 

wisata. 

Suatu penelitian mengenai adanya niat berkunjung kembali wisatawan sudah 

sangat banyak dilakukan di berbagai macam negara maju dan berkembang. Dan 
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salah satunya penelitian ini pernah dilakukan di Negeria (Hashimu Bulus & 

Emmanuel Musa, 2016), Malaysia (Marzuki et al., 2012; Elaine Yin Teng Chew 

& Siti Aqilah Jahari , 2014; Chew et al., 2013), USA (Han et al., 2009; Xun et al., 

2015), France (Vinzi et al., 2011; Assaker et al., 2009), India (George et al., 

2004),  Indonesia (Pratminingsih et al., 2014; Hasan et al., 2012; Hanif et al., 

2016), South Korea (Han et al., 2009; Kim et al., 2008), China (Huang et al., 

2009; Tan et al., 2015; Yan et al., 2013; Zhang et al., 2014; Buhalis et al., 2017), 

UK (Stylos et al., 2015), Myanmar (Chen et al., 2016; Hiele et al., 2016),  Kansas 

(Han et.al., 2007), Turkey (Savas Artuger, 2015; Burcin et al., 2017), Slovenia 

(Snoj et al., 2004), Korea (Han et al., 2010), Italy (Prayag et al., 2015), Australia 

(XueSong et al., 2014), Canada (Toufaily et al., 2013), Singapore (Hosany et al., 

2009). Indonesia juga sudah termasuk sebagai negara yang di teliti mengenai niat 

berkunjung kembalinya wisatawan, tetapi peneliti akan lebih dalam membahas 

wisatawan yang ada di kota Batam mengenai minat berkunjung kembalinya 

wisatawan ke Kota Batam. 

Selain itu, juga terdapat variabel untuk prediksi variabel intervening dalam 

penelitan terdahulu, yaitu kepuasan wisatawan (Han et al., 2009; Xun et al., 2015; 

Basiya et al., 2012; Pratminingsih et al., 2014; Hanif et al., 2016; Chen et al., 

2016; Heesup Han, 2007; Han et al., 2010; Prayag et al., 2015; Hiele et al., 2016) 

sebagai variabel mediasi dalam memprediksi variabel intervening berupa tingkat 

kepuasan wisatawan. 

Selain itu terdapat juga variabel mediasi untuk memprediksi variabel 

dependen dalam penelitian-penelitian terdahulu, yaitu niat berkunjung kembali 
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(Bulus et al., 2016; Marzuki et al., 2012; Han et al., 2009; Chew et al., 2014; 

Vinzi et al., 2011; Basiya et al., 2012; Pratminingsih et al., 2014; Chew et al., 

2013; Han et al., 2009; Huang et al., 2009; Stylos et al., 2015; Chen et al., 2016; 

Kim et al., 2008; Tan et al., 2015; Assaker et al., 2009; Yan et al., 2013; Heesup 

Han, 2007; Savas Artuger, 2015; Savas et al., 2017; Heesup et al., 2010; Hiele et 

al., 2016; Buhalis et al., 2017) sebagai variabel mediasi dalam memprediksikan 

variabel dependen yang berupa niat berkunjung kembali. 

Responden pada penelitian-penelitian niat berkunjung kembali di bagi 

menjadi dua kategori yaitu reponden wisatawan mancanegara (Bulus et al., 2016; 

Marzuki et al., 2012; Assaker et al., 2009; Goerge et al., 2004; Basiya et al., 2012; 

Chew et al., 2013; Han et al., 2009; Huang et al., 2009; Stylos et al., 2015; Chen 

et al., 2016; Kim et al., 2008; Tan et al., 2015; Assaker et al., 2009; Yan et al., 

2013; Savas Artuger, 2015; Savas et al., 2017; Zhang et al., 2014; Hiele et al., 

2016; Buhalis et al., 2017; Hosany et al., 2009), dan responden wisatawan lokal 

(Han et al., 2009; Elaine et al., 2014; Hanif et al., 2016; Han et al., 2007; Xun et 

al., 2015; Snoj et al., 2004; Han et al., 2010; Lingling et al., 2014). Selain itu, 

terdapat beberapa penelitian yang tidak membedakan antara responden 

mancanegara ataupun wisatawan lokal (Pratminingsih et al., 2014; Prayag et al., 

2015; Toufaily et al., 2013). Secara keseluruhan, kebanyakan penelitian-penelitian 

terdahulu ditujukan kepada responden wisatawan mancanegara dan wisatawan 

lokal. Dalam penelitian ini peneliti akan meninjau wisatawan mancanegara 

khususnya wisatawan dari Singapura yang berkunjung ke Kota Batam. 
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Variabel independen yang digunakan untuk prediksi variabel dependen 

dalam penelitian-penelitian terdahulu, yaitu Pemenuhan gratifikasi atau kebutuhan 

() (Hashimu et al., 2016; Marzuki et al., 2012; Han et al., 2009; Basiya et al., 

2012; Hanif et al., 2016; Chen et al., 2016; Yan et al., 2013; Heesup et al., 2010; 

Hiele et al., 2016), resiko yang didapatkan (Elaine et al., 2014; Chew et al., 2013; 

Savas Artuger, 2015; Snoj et al., 2004; Hiele et al., 2016; Chen et al., 2016), 

aliran pengalaman perjalanan (Huang et al., 2009; Hiele et al., 2016; Chen et al., 

2016; Hosany et al., 2009) yang digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan 

wisatawan. 

Purchase Intention didefinisikan sebagai keinginan pembelian oleh 

konsumen di masa yang akan datang. Karena hal tersebut sudah dinyatakan 

sebagai keinginan yang berhubungan dengan aktivitas konsumsi di masa yang 

akan datang, banyak penelitian yang menggunakan purchase intention untuk 

memperkirakan keuntungan suatu merek di masa yang akan datang (Jiyoung Kim 

& Eunju, 2010). Sedangkan menurut (Chang & Liu, 2009), purchase intention  

didefinisikan sebagai rencana pelanggan untuk membeli suatu merek tertentu dan 

kesediaan untuk terus menggunakan produk atau layanan yang disediakan oleh 

pemasok tertentu. Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa merek 

berpengaruh besar dalam memengaruhi konsumen untuk meingkatkan keinginan 

membeli atau menggunakan suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan untuk 

jangka waktu yang panjang. 
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2.2 Hubungan Antar Variabel  

2.2.1 Kebutuhan Gratifikasi Terhadap Kepuasan Wisatawan 

Kebutuhan gratifkikasi dalam penelitian ini merupakan sebuah kebutuhan 

yang diperlukan oleh wisatawan dalam menunjungi ke tujuan destinasinya, yang 

kebutuhannya di bagi menjadi dua, yakni: yang berwujud seperti fasilitas serta 

peralatan yang bisa digunakan wisatawan dan yang tidak berwujud seperti jasa 

yang didapatkan saat berada di destinasinya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2016), pada variabel 

kebutuhan gratifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan wisatawan. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan gratifikasi maka kepuasan wisatawan juga akan 

terpenuhi. Menurut Basiya et al., (2012) kebutuhan gratifikasi seperti kualitas 

dayatarik sangat mempengaruhi kepuasan wisatawan dimana kualitas daya tarik 

dibagi menjadi empat, yakni wisata alam, wisata arsitektur, wisata budaya, dan 

wisata sosial. 

Menurut Han et al. (2009) kebutuhan gratifikasi untuk excitement, comfort, 

dan romance itu berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan sedangkan 

annoyance berpengaruh negatif terhadap kepuasan wisatawan. 

2.2.2 Persepsi Resiko yang didapatkan terhadap Kepuasan Wisatawan 

Persepsi resiko dalam penelitian ini merupakan sebuah ketidakpastian resiko 

yang akan dihadapi oleh wisatawan ketika mereka tidak dapat memprediksikan 

konsekuensi yang akan mereka dapati saat berkunjung ke tujuan destinasinya. 

Menurut Elaine et al. (2014) dalam konteks pariwisata resiko sosio-

psikologis berpengaruh signifikan terhadap kepuasan perjalan wisatawan dan 
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resiko seperti itu bisa terjadi kerena tidak sesuainya tujuan liburan dengan citra 

diri. Menurut Snoj et al. (2004) dalam variabel resiko keuangan dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, karena dengan menghabiskan uang untuk 

berwisata ke suatu tempat yang tidak sesuai dengan ekspetasi wisatawan akan 

menurunkan kepuasan wisatawan tersebut. 

Menurut Hiele et al. (2016) kehadiran resiko perjalanan yang dirasakan oleh 

wisatawan dapat menurunkan kepuasan wisatawan tersebut. Menurut Basiya et al. 

(2012) keamanan diwilayah destinasi berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. 

2.2.3 Variabel Aliran Perjalanan terhadap Kepuasan Wisatawan 

Aliran perjalanan dalam penelitian ini merupakan pengalaman dan manfaat 

yang akan didapatkan wisatawan saat berkunjung ke destinasi tujuannya. 

Menurut Huang et al. (2009) pengalaman perjalanan masa lalu berpengaruh 

dengan kepuasan wisatawan. Dalam perjalanan dan kendala yang dirasakan saat 

berkunjung ke destinasi dapat berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan. 

2.2.4 Variabel Kepuasan Wisatawan terhadap Niat Berkunjung Kembali 

Kepuasan wisatawan dalam penelitian ini merupakan perasaan senang atau 

kecewanya wisatawan yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

suatu tempat destinasi dan harapan-harapannya. 

Menurut Han et al. (2009) efek dari kepuasan wisatawan berpengaruh 

signifikan terhadap niat berkunjung kembalinya wisatawan. kepuasan wisatawan 

yang positif dapat meningkatkan niat berkunjung kemabalinya wisatawan. 

Menurut Xun et al. (2015) bahwa  hubungan positif kepuasan pelanggan dapat 
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meningkatkan kesetiaan pelanggan untuk berkunjung kembali dan kemauan untuk 

membayar.  

Menurut Basiya et al. (2012) kepuasan wisatawan yang positif dapat 

meningkatkan niat berkunjung kembalinya wisatawan. Kepuasan wisatawan yang 

didapatkan seperti kualitas pelayanan yang dirasakan dan nilai layanan 

berpengaruh relitifnya terhadap wisatawan untuk berkunjung kembali. Menurut 

Pratminingsih et al. (2014) dari hasil analisis korelasi menunjukan adanya 

hubungan signifikan positif antara kepuasan dan niat untuk berkunjung kembali. 

Pemenuhan kebutuhan menjadi kunci utama yang membuat wisatawan merasa 

puas terhadap destinasi tersebut dan mendorong niat untuk berkunjung kembali 

serta merekomendasi pengunjung satu ke calon pengunjung lainnya. 

Menurut Hanif et al. (2016) dalam variabel kepuasan wisatawan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel loyalitas wisatawan. Wisatawan yang 

memiliki pengatahuan positif dan merasakan pengalaman yang baik akan 

mendapatkan kepuasan yang tinggi dan akhirnya menimbulkan loyalitas, baik itu 

merekomendasikan ke orang lain ataupun berkunjung kembali di masa mendatang. 

Menurut Hiele et al. (2016) dengan meningkatkan kepuasan wisatawan dapat 

menghasilkan peningkatan pembelian ulang dan niat berkunjung kembalinaya. 

Menurut Heesup Han & Yunhi Kim (2010) bahwa meningkatnya tingkat 

kepuasan pelanggan dengan kualitas pelayanan yang bagus dapat membangun niat 

yang kuat untuk wisatawan untuk berkunjungi kembali. Menurut Prayag et al. 

(2015) kepuasan adalah salah satu kepentingan utama kesetiaan wisatawan. 
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2.3 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.3.1 Model Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Pengaruh Kebutuhan Gratifikasi, Aliran Perjalanan, resiko yang didapatkan 

terhadap kepuasan wisatawan yang mempengaruhi Niat Berkunjung Kembalinya, 

sumber: Chen et al. (2016) 

 

Model Penelitian ini mengadopsi model penelitian yang di lakukan Chen et 

al. (2016) dengan jurnal "Investigating Internasional Tourists' Intention to Revisit 

Myanmar Based on Need Gratification, Flow Experience and Perceived Risk". 

Tujuan dari penggunaan jurnal ini adalah untuk menguji ulang hubungan 

kebutuhan gratifikasi, aliran perjalanan dan resiko yang didapatkan sebagai 

variabel independen, dan tingkat kepuasan wisatawan sebagai variabel intervening 

terhadap niat berkunjung kembalinya wisatawan sebagai variabel dependen. 
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2.3.2 Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 :  Kebutuhan Gratifikasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan       

wisatawan. 

H2 :  Aliran perjalanan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan 

wisatawan. 

H3 :  Resiko yang didapatkan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepuasan wisatawan. 

H4 :  Tingkat kepuasan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap niat 

berkunjung  kembalinya wisatawan. 
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