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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

 
 

2.1 Definisi Niat Berkunjung 

Menurut (Peter dan Olson, 2000), dunia pariwisata, memiliki kaitan 

terhadap keputusan pembelian yang dapat kita diasumsikan sebagai sebuah 

keputusan dalam berkunjung, mengenai teori keputusan pembelian 

digunakan juga dalam niat berkunjung. Keputusan pembelian merupakan 

proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya. Menurut Schiffman dan Kanuk (2007), sebuah keputusan 

merupakan bentuk seleksi atas dua atau lebih dari pada alternatif yang telah 

ada. Dalam hal ini juga, pilihan dalam bentuk alternatif harus ditersediakan 

ketika proses penentuan keputusan dilakukan. Pilihan alternatif digunakan 

sebagai sebuah bentuk perbandingan atau acuan ketika suatu keputusan akan 

ditentukan. Menurut Ismail, 2004 niat juga dapat diketahu sebagai sebuah 

bentuk ketertarikan yang dapat dirasakan oleh individu    terhadap    suatu   

bentuk hal.    Dalam hal bidang pemasaran   pariwisata,   dapat   

dikerucutkan   lagi definisi    niat    adalah   bentuk ketertarikan    yang    

dapat dirasakan  oleh  wisatawan  terhadap  suatu  tempat wisata tertentu  

yang  memiliki  daya  tarik  tertentu  (Ismail, 2004). 

 

2.2 Model-model Penelitian Terlebih Dahulu 

Penelitian yang diteliti adalah tentang keinginan untuk berkunjung 

atau intention to visit cukup banyak penelitiannya yang mana dilakukan 
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lebih dalam satu tahun terakhir dini. Hasil dalam penelusuran ini yang di 

dapat melalui database jurnal yang ada di Emerald Insight dan Google 

Scholar dengan kata kuncinya adalah intention to visit diperoleh sekitar 39 

jurnal internasional dan 1 jurnal nasional terkait dengan keinginan untuk 

melakukan kunjungan ke sebuah destiansi. Dengan begitu penelitian tentang 

adanya keinginan untuk melakukan kunjungan bisa dikatakan menjadi 

sebuah topik yang masih cukup menarik saat ini. 

Penelitian dalam keinginan untuk berkunjung telah diteliti 

sebanyak 39 jurnal yang dibagi secara internasioanal.  Pada tahunnya 2008 

ini terdapat 1 jurnal (Cho, 2008), 2 jurnal pada tahun 2009 (Bai, Vegas, & 

Hu, 2009; Jang et al., 2009), 2 jurnal pada tahun 2010 (Han, Lee, & Lee, 

2010), 11 jurnal tahun 2012 (Aziz, Ariffin, & Omar, 2012; Fakharyan, 2012; 

Ferns & Walls, 2012; Horng, 2012; Hung & Petrick, 2012; Jalilvand & 

Samiei, 2012; Koo, Agarwal, & Ji, 2012; M. Lee, Han, & Lockyer, 2012; 

Reza, Samiei, Dini, & Yaghoubi, 2012; Wang, 2012), 5 jurnal tahun 2014 

(Chen, Shang, & Li, 2014; Chew & Jahari, 2014; Isa & Ramli, 2014; 

Stylidis, Biran, Sit, & Szivas, 2014; van der Veen & Song, 2014), 6 jurnal 

tahun 2015 (Akgün, Keskin, Ayar, & Erdoğan, 2015; Chung, Han, & Joun, 

2015; H. K. S. Lee, Kim, & Lee, 2015; Wu, 2015; Zarrad H & Debabi M, 

2015; Hongmei Zhang, Xu, Leung, & Cai, 2015), 8 jurnal ditahun 2016 

(Abubakar & Ilkan, 2016; Albarq & Muhammad, 2016; Choi & Cai, 2016; 

Doosti, Jalilvand, Asadi, Khazaei Pool, & Mehrani Adl, 2016; Gvili & Levy, 

2016; Jay Sang Ryu a, J.N. Patrick L’Espoir Decosta b, 2016; Stylos, 

Vassiliadis, Bellou, & Andronikidis, 2016; Hui Zhang, Gursoy, & Xu, 
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2016), 4 jurnal tahun 2017 (Soyeon Kim, Kandampully, & Bilgihan, 2017; 

Krishnapillai & Ying, 2017; Paper, Restu, Upn, & Timur, 2017; Stylos, 

Bellou, Andronikidis, & Vassiliadis, 2017), 7 jurnal tahun 2018 (Bizerte, 

2018; Chaulagain, Wiitala, & Fu, 2018; Ghaderi, Hatamifar, & Henderson, 

2018; Hoz-correa & Muñoz-leiva, 2018; Sun-hwa Kim, 2018; Leung & 

Jiang, 2018) 

Dengan demikian ini, dalam penelitian ini terkait tentang keinginan 

dalam berkunjung dengan konteks yang masih cukup terbuka dan dtinjau 

dalam jumlah dan tahun publikasi pertahunnya, bahwa bisa disimpulkan 

dengan kajian tentang niatan berkunjung kembali ini masih bisa dijadikan 

topik yang moderen saat ini. Dalam hal ini dapat didasari alasan penelitian 

ini memfokuskan tentang revisit intention. Namun dengan demikian adanya 

data yang telah diambil dari penelitian ini yaitu dari Indonesia dari mana 

terkait topik yang dimaksud masih cukup sedikit.  

Pada negara-negara maju sekarang, masih menjadikan sumber data 

dalam penelitian terkait dari keinginan untuk berkunjung ada 35 seperti 

China (Hongmei Zhang et al., 2015; Hui Zhang et al., 2016),Europe dan 

Africa (Hoz-correa & Muñoz-leiva, 2018), Hongkong (Cho, 2008; van der 

Veen & Song, 2014), Hongkong dan United States (Hung & Petrick, 2012), 

Israel (Gvili & Levy, 2016), South Korea (Chung et al., 2015; Han, Hsu, & 

Sheu, 2010; Jay Sang Ryu a, J.N. Patrick L’Espoir Decosta b, 2016; Sung-

bum Kim, 2018; Koo et al., 2012; H. K. S. Lee et al., 2015; M. Lee et al., 

2012), Saudi Arabia (Albarq & Muhammad, 2016), Singapore (Ghaderi et 

al., 2018), Taiwan (Bai et al., 2009; Chen et al., 2014; Horng, 2012; Jang et 
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al., 2009; Wang, 2012), Turkey (Abubakar & Ilkan, 2016; Akgün et al., 

2015), United Kingdom (Han, Lee, et al., 2010; Stylos et al., 2017, 2016), 

United Kingdom dan China (Wu, 2015), United States (Chaulagain et al., 

2018; Choi & Cai, 2016; Ferns & Walls, 2012; Hallmann, Zehrer, & Müller, 

2015; Soyeon Kim et al., 2017; Sun-hwa Kim, 2018; Leung & Jiang, 2018), 

Greece (Stylidis et al., 2014). Sedangkan data  pada penelitian ini yang 

berasal dikatahui dari Negara yang masih berkembang ada 11 negara, antara 

lainnya seperti Indonesia (Paper et al., 2017), Iran (Doosti et al., 2016; 

Fakharyan, 2012; Jalilvand & Samiei, 2012; Reza et al., 2012), Malaysia 

(Aziz et al., 2012; Chew & Jahari, 2014; Isa & Ramli, 2014; Krishnapillai & 

Ying, 2017), Tunisia (Bizerte, 2018; Zarrad H & Debabi M, 2015). Data 

dari penelitian ini berasal dari negara-negara yang maju maupun 

berkembang yang memperlihatkan jumlah data yang di dapat yang tidak 

jauh berbeda.  

 

 

 

 

 

2.3 Hubungan antar Variabel  

2.3.1 Pengaruh e-WOM terhadap Attidute Toward City 

Menurut (Doosti et al., 2016),e-WOM adalah “E-wom is a 

source of information that shows considerable differences with other 

sources of information, such as accessibility, convenience, real-time 
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information services, interactive communication, etc. and is a feature 

of e-WOM as a source of information that can be used for related 

analysis” yang artinya  e-wom adalah sebagai sumber informasi yang 

menunjukkan perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan 

sumber informasi lainnya, seperti aksesibilitas, kenyamanan, layanan 

informasi real-time, komunikasi interaktif, dll dan  menjadi kan fitur 

e-WOM sebagai sumber informasi tunggal yang layak untuk analisis 

mendalam .  

Sedangakan Menurut Um dan Crompot (1990) pada jurnal 

Reza, Mohammad,Samiei, Neda, Dini, Behroo, Yaghoubi, Parisa 

(2012) menyatakan bahwa Attidute Toward City “found that attitude 

is influential in determining whether a potential destination is selected 

as part of the evoked set and in selecting a final destination” yang 

artinya berpengaruh dalam menentukan apakah destinasi tersebut 

memiliki potensial dipilih sebagai bagian dari himpunan yang 

ditimbulkan dan dalam memilih tujuan akhir, dan ada juga menurut 

Lee (2009) “also found that tourist attitude affects future tourist 

behaviour” yang artinya  juga menentukan bahwa sikap wisatawan 

mempengaruhi perilaku wisatawan di masa depan. 

Hal ini dianggap sebagai penentu utama ada pengaruh e-

WOM terhadap Attidute Toward City. Dari hasil telah diverifikasi 

bahwa orang-orang yang memberikan literatur yang masih ada 

menunjukkan adanya hubungan signifikan antara e-WOM terhadap 

Attidute Toward City. 
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Dengan hasil penelitian sebelumnya menurut Doosti et al., 

2016, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

e-WOM terhadap Attidute Toward City., dan begitu juga menurut 

(Albarq & Muhammad, 2016; Fakharyan, 2012; Jalilvand & Samiei, 

2012; Zarrad H & Debabi M, 2015) bahwa ada hubungan antara e-

WOM terhadap Attidute Toward City. 

2.3.2 Pengaruh e-WOM terhadap City Image  

Pada jurnal Doosti et al., (2016),  menyatakan bahwa City 

Image adalah “City image can be defined as an individual’s overall 

perception or the total set of impressions of a city (Fakeye and 

Crompton, 1991). It is regarded as the mental portrayal of a city 

(Seaton and Benett, 1996)” yang artinya City Image dapat 

didefinisikan sebagai persepsi keseluruhan individu atau serangkaian 

tayangan kota (Fakeye dan Crompton, 1991). Ini dianggap sebagai 

penggambaran mental sebuah kota (Seaton dan Benett, 1996), pada 

jurnal Doosti (2016).  

 Menurut Luque-Martinez et al. (2007) “found that overall 

city image of Granada Spain significantly affected a residents’ 

satisfaction and pride in living in the city, based on the Lynch’s (1984) 

normative theory to the types of city” yang artinya menemukan bahwa 

keseluruhan City Image secara signifikan memengaruhi kepuasan dan 

kebanggaan penghuni dalam tinggal di kota tersebut, berdasarkan 

pada teori normatif Lynch (1984) untuk jenis-jenis kota. 
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Hal ini dianggap sebagai penentu utama ada pengaruh e-

WOM terhadap City Image. Dari hasil telah diverifikasi bahwa orang-

orang masih ada memberikan literatur yang menunjukkan adanya 

hubungan signifikan antara e-WOM terhadap City Image. 

Dengan hasil penelitian sebelumnya menurut (Doosti, 

Shabnam Jalilvand, Mohammad Reza,Asadi, Ali, Khazaei Pool, Javad., 

2016), dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

e-WOM terhadap City Image begitu juga menurut (Reza et al., 2012) 

2.3.3 Pengaruh e-WOM terhadap Intention to Visit City. 

Menurut (Chen et al., 2014; Ferns & Walls, 2012; S. K. Kim, 

Park, & Kim, 2016) dalam jurnal Paper et al., (2017) menyatakan 

bahwa Intention to Visit adalah “Visit intention emphasizes tourists to 

visit again in tourism context within a certain period so it can create 

an intention to visit” yang artinya niat berkunjung menekanakan 

wisatawan untuk mengunjungi lagi dalam konteks pariwisata dalam 

periode tertentu hingga dapat membuat niat untuk mengunjungi. 

Hal ini dianggap sebagai penentu utama ada pengaruh e-

WOM terhadap Intention to Visit. Dari hasil telah diverifikasi bahwa 

orang-orang masih ada memberikan literatur yang menunjukkan 

adanya hubungan signifikan antara e-WOM terhadap Intention to visit 

city. 

Dengan hasil penelitian sebelumnya menurut (Doosti, 

Shabnam Jalilvand, Mohammad Reza,Asadi, Ali, Khazaei Pool, Javad., 

2016), dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
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e-WOM terhadap Intention to visit city dan begitu juga menurut 

(Abubakar & Ilkan, 2016; Hoz-correa & Muñoz-leiva, 2018; Jalilvand 

& Samiei, 2012; Krishnapillai & Ying, 2017; Paper et al., 2017; Reza 

et al., 2012) bahwa adanya hubungan antara e-WOM terhadap 

Intention to Visit. 

2.3.4 Pengaruh Attidute Toward City terhadap City Image 

Adanya hubungan yang berpengaruh dari Attidute Toward 

City terhadap City Image menurut Jalilvand et al (2013) pada jurnal 

Doosti et al., (2016) “revealed that tourists’ attitude toward tourism 

city has a significant relationship with visit intention. In addition, 

tourists’ intentions and behaviors can partly be predicted by the 

image that they have of the city and can affect the process of city 

selection” yang dapat diartikan mengungkapkan bahwa Attidute 

Toward City terhadap City Image memiliki hubungan yang signifikan 

dengan niat kunjungan. Selain itu, niat dan perilaku wisatawan 

sebagian dapat diprediksi oleh citra yang mereka miliki tentang kota 

dan dapat memengaruhi proses pemilihan kota,  

Menurut Lopes (2011) “A tourism city, with a stronger and 

more prominent image than other cities, guarantees the tourist’s 

welfare better so that he will have more intention to select it” yang 

artinya kota pariwisata, dengan citra yang lebih kuat dan lebih 

menonjol daripada kota-kota lain, menjamin kesejahteraan wisatawan 

dengan lebih baik sehingga ia akan memiliki lebih banyak niat untuk 

memilihnya. 
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Hal ini dianggap sebagai penentu utama ada pengaruh sikap 

kota pariwisata terhadap citra kota wisata. Dari hasil telah diverifikasi 

bahwa orang-orang masih ada memberikan literatur yang 

menunjukkan adanya hubungan signifikan antara Attidute Toward 

City terhadap City Image 

Dengan hasil penelitian sebelumnya menurut (Doosti, 

Shabnam Jalilvand, Mohammad Reza,Asadi, Ali, Khazaei Pool, Javad., 

2016), dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

Attidute Toward City terhadap City Image, dan begitu juga menurut 

(Reza et al., 2012). 

2.3.5 Pengaruh Attidute Toward City terhadap Intention to Visit City 

Hubungan antara Attidute Toward City terhadap Intention to 

visit city menurut jurnal Zarrad H & Debabi M, (2015) menyatakan 

“have shown that behavioral intentions are a function of attitudes 

towards the destination. Furthermore, marketing literature has 

demonstrated that attitude has a strong positive effect on visit 

intentions”, yang artinya telah .menunjukkan bahwa niat perilaku 

adalah fungsi dari sikap terhadap tujuan. Selain itu, literatur 

pemasaran telah menunjukkan bahwa sikap memiliki efek positif yang 

kuat pada niat kunjungan 

 Hal ini dianggap sebagai penentu utama ada Attidute Toward 

City terhadap Intention to visit city. Dari hasil telah diverifikasi bahwa 

orang-orang masih ada memberikan literatur yang menunjukkan 
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adanya hubungan yang signifikan antara Attidute Toward City 

terhadap Intention to visit city. 

Dengan hasil penelitian sebelumnya menurut (Doosti et al., 

2016), dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

Attidute Toward City terhadap Intention to Visit, begitu juga menurut 

(Albarq & Muhammad, 2016; Chung et al., 2015; Ghaderi et al., 2018; 

Han, Hsu, et al., 2010; Han, Lee, et al., 2010; Jalilvand & Samiei, 

2012; Leung & Jiang, 2018) , yang menyatakan adanya hubungan 

signifikan antara Attidute Toward City terhadap Intention to visit city. 

2.3.6 Pengaruh City Image terhadap Intention to Visit City. 

Hubungan dari pengaruh City Image terhadap Intention to 

visit city menurut Doosti et al., (2016) yang menyatakan “City images 

can be developed based on estimation or understanding of the city. 

Tourism and marketing literature currently shows improved city 

imagery motivating tourist visits and actual visits (Murray and Vogel, 

1997)”, yang artinya gambar kota dapat dikembangkan berdasarkan 

estimasi atau pemahaman tentang karakteristik kota. Literatur 

pariwisata dan pemasaran saat ini menunjukkan bahwa citra kota yang 

diperbaiki secara positif memengaruhi niat kunjungan wisatawan dan 

kunjungan aktual (Murray dan Vogel, 1997). 

Hal ini dianggap sebagai penentu utama ada pengaruh City 

Image terhadap Intention to visit city Dari hasil telah diverifikasi 

bahwa orang-orang masih ada memberikan literatur yang 
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menunjukkan adanya hubungan signifikan antara City Image terhadap 

Intention to visit city. 

Dengan hasil penelitian sebelumnya menurut (Doosti, 

Shabnam Jalilvand, Mohammad Reza,Asadi, Ali, Khazaei Pool, Javad., 

2016), dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

City Image terhadap Intention to visit city, dan begitu juga menurut 

(Jalilvand & Samiei, 2012; H. K. S. Lee et al., 2015; Paper et al., 2017; 

Reza et al., 2012) adanya pengaruh signifikan antara City Image 

terhadap Intention to visit city. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan dalam Hipotesis 

Model-model dalam penelitian hipotesis yang dapat digambarkan 

diatas, dapat disimpulkan dalam hipotesis tersebut sebagai berikut: 

H1:  e-WOM berhubungan secara signifikan dengan Attidute 

Toward City. 

H2:  e-WOM berhubungan secara signifikan dengan City 

Image. 

H3:  e-WOM berhubungan secara signifikan dengan Intention 

to visit city. 

H4:   Attidute Toward City secara signifikan mempengaruhi City 

Image. 

H5:  Attidute Toward City secara signifikan mempengaruhi 

Intention to visit city. 
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H6:  City Image secara signifikan mempengaruhi Intention to 

visit city. 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian, sumber: Data Primer diolah, 2019 
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