
BAB II 

KERANGKA TEORITIS & PERUMUSAN MASALAH 

 
2.1 Revisit Intention 

Pada studi terdahulu mengenai Revisit Intention telah menyatakan bahwa 

sebuah kepuasan secara positif  mempengaruhi niat perilaku. Kepuasan pelanggan 

dianggap sebagai salah satu pemicu mendasar dari niat perilaku pasca pembelian 

karena secara substansial meningkatkan wawasan pelanggan terhadap produk atau 

layanan. Ini juga dapat meningkatkan upaya sadar pelanggan untuk kembali lagi 

di masa depan. Pelanggan lebih cenderung mengunjungi kembali jika restoran 

memberi mereka kesan positif (Sukalakamala & Boyce, 2007).  

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa meningkatkan tingkat 

kepuasan pelanggan sangat penting untuk meningkatkan Revisit Intention dan 

rekomendasi selain menjadi prediktor loyalitas pelanggan (Han & Ryu, 2006; 

Nam & Lee, 2011). Alasan utama untuk loyalitas wisatawan internasional dan 

mengunjungi kembali negara itu adalah karena kepuasan (Assaker et al., 2011; 

Valle et al., 2006). Pentingnya niat pengunjung internasional untuk mengunjungi 

kembali juga akan terkait dengan perilaku masa depan mereka karena mereka 

akan terlibat dalam WOM yang positif dengan membuat rekomendasi kepada 

(Philips et al., 2013, Chen & Chen , 2010). Dalam upaya memposisikan Pulau 

Batam sebagai tujuan liburan yang disukai, niat kunjungan wisatawan tetap 

menjadi ukuran penting untuk menentukan pertumbuhan pariwisata daerah dan 

potensi masa depannya. 

Kepuasan wisatawan terhadap tempat wisata yang telah dikunjungi, sangat 

berdampak kepada wisatawan itu sendiri, apabila wisatawan merasa puas maka 
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ada kemungkinan mereka akan melakukan kunjungan ulang, akan tetapi apabila 

para wisatawan tidak merasa puas, maka yang terjadi adalah sebaliknya, niatan 

untuk revisit akan todak ada.  

Dengan kata lain apabila mengharapkan para wisatawan untuk mlakukan 

revisit intention, maka para wisatawan harus diberikan rasa kepuasan dalam 

menikmati pariwisata yang disajikan. Sejumlah metode penelitian telah diadakan 

untuk mengukur kepuasan pelanggan secara langsung. Dalam kaitannya dengan 

Revisit Intention, minat terhadap sesuatu jasa/barang adalah pelanggan potensial 

yang telah menikmati jasa dan barang atau pelanggan yang telah dan pernah 

datang kembali secara berulang ulang.  

2.2  Model Model Penelitian Terdahulu 

 Riset mengenai Revisit Intention atau revisit intention telah banyak 

dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelusuran jurnal mengenai 

revisit intention yang didapat dari database Google scholar, Journal Emerald 

dengan kata kunci : Revisit Intention dan diperoleh sekita 32 jurnal International 

terkait dengan revisit intention atau Revisit Intention, sehingga penelitian ini bisa 

menghasilkan suatu rumusan yang berguna untuk pengembangan pariwisata 

khususnya di Pulau Batam. 

 30 Jurnal yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah : di tahun 2009 

terdapat 1 jurnal revisit intention yakni  (Chang & Tsai, 2009), 1 jurnal di tahun 

2010 (Neuvonen, Pouta, & Sievänen, 2010), 2 jurnal tahun 2011 (J. H. Lee, Kim, 

Ko, & Sagas, 2011; Mat Som & Mohammad Bader, 2011), 2 jurnal tahun 2012 

(EL-refae, 2012; Kabadayı & Alan, 2012), 1 jurnal di tahun 2013 (Naila & 

Ibrahim, 2013), 2 jurnal di tahun 2014 (Chew & Jahari, 2014; Khuong & Ha, 
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2014), 4 jurnal di tahun 2015 (Dayour & Adongo, 2015; Y. Lee, 2015; 

Pattarakitham, 2015; Wu, Ai, Yang, & Li, 2015), 4 jurnal di tahun 2016 (Bulus & 

Samdi, 2016; Julaimi & Talib, 2016; Thiumsak & Ruangkanjanases, 2016; 

Zuratulraha et al., 2016), 4 jurnal di tahun 2017 (A. Jamal, Aminudin, & Abdul 

Rahman, 2017; Artuger & Cetinsoz, 2017; Baniya, n.d.), 8 jurnal di tahun 2018 

(Abdullah & Lui, 2018; Banerjee & Singhania, 2018; Chan, 2018; Liao, 2018; 

Nordin, Shuib, Abdullah, & Kunasekaran, 2018; Seetanah, Teeroovengadum, & 

Nunkoo, 2018; Su & Huang, 2018; Timur, 2018).  

 Dari beberapa jurnal yang diambil sebagai dasar penelitian mengenai Revisit 

Intention bisa diketahui bahwa trend penelitian semakin banyak dilakukan, ini 

menandakan bahwa penelian mengenai Revisit Intention masih terus menerus 

dikembangkan melalui variable variable lain yang mempunyai pengaruh terhadap 

Revisit Intention. Di Indonesia sendiri penelitian mengenai Revisit Intention masih 

sangat minim, tetapi penelitian mengenai revisit intention ramai dilakukan di luar 

negeri.  

Menurut Jurnal Satisfaction Drivers and Revisit Intention of International 

Tourist in Malaysia yang disusun oleh Siti Intan Nurdiana Wong, Abdullah dan 

Eric Lui dari INTI International Universcity Malaysia Volume 3 Issue 9 (Juni 

2018) pp 01 – 13 merupakan sebuah penelitian untuk menentukan niat wisatawan 

internasional untuk mengunjungi kembali Malaysia dengan variable yang diteliti 

adalah : Food Image, Destination Image, Service Quality of Accomodation dan 

Ease of Transportation yang merupakan variable Independen, kemudian Variable 

Interverning Overall Satisfaction dan Variable Dependend adalah Revisit 

Intention.  
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Dalam jurnal penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Dayour & Adongo, 

2015) dalam jurnal dengan variable independen yang diteliti Push Faktor dan Pull 

Faktor dengan menggunakan 2 variable interverning yakni : International Tourist 

motivation to travel dan Travel satisfaction, penelitian dengan menggunakan 

variable satisfaction juga pernah diteliti oleh  Dr Shivaji Banerjee; Sneha 

Singhania 2018, sedangkan variable dependennya adalah Revisit Intention, yang 

juga pernah diteliti oleh Abdul Rahim Julaini;Salim Abdul Thalib; Moh Zulhilmi 

Suhaimi 2016, dengan jurnal berjudul “International tourists revisit intention: A 

case of the United Arab emirates” mengungkapkan sebuah survei terhadap 650 

turis internasional menunjukkan bahwa empat faktor utama: budaya, tempat 

tujuan, kontak sosial, dan petualangan baru memengaruhi keputusan wisatawan 

untuk mengunjungi Ghana utara. Conceptual framework yang dihadirkan dalam 

penelian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Why They Go There: International Tourists’ Motivations and Revisit 

Intention to Northern Ghana 

 

 

 

 

 

 

sumber : Frederick Dayour, Charles Atanga Adongo (2015) 
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Penelitian lain yang dilakukan (Beybala Timur, 2018)  didalam jurnal 

berjudul  “Service Quality Destination Image and Revisit Intention Relationship 

at Thermal Tourism Business”  dengan menggunakan variable independen yakni : 

Destination Image dan Service Quality dan variable dependennya adalah Revisit 

Intention mempunyai tujuan untuk menentukan peran mediasi gambar tujuan 

dalam kualitas layanan dan niat mengunjungi kembali. Untuk mencapai tujuan ini, 

literatur terkait ditinjau dan data dikumpulkan dari hotel termal di wilayah 

Balcova dan Gonen.  

Sebanyak 343 wisatawan berpartisipasi untuk belajar. Data dianalisis 

melalui ANOVA, uji T. Temuan menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kualitas layanan, persepsi gambar tujuan dan Revisit 

Intentionwisatawan termal. Juga hasil mengungkapkan bahwa gambar tujuan 

memiliki efek mediasi pada kualitas layanan dan hubungan niat kunjungan 

kembali. 

Gambar 2.2 Service Quality Destination Image and Revisit Intention Relationship 

at Thermal Tourism Business 

 

 

 

Sumber : Beybala Timur (2018) 

 

 Penelitian yang dilakukan oleh  Hsiu-Jung Chou (2014) dengan jurnal yang 

berjudul  yang “The Effect of the Visitors Consumption Experience and Tourism 

Image on Tourist Satisfaction and Revisit Intention of Taiwans Night Markets”, 

Destination Image 

Service Quality 

Revisit Intention 

 Universitas Internasioanal Batam 
Selen Gevananda, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Revisit Intention ke Pulau Batam  Sebagai Salah 
Satu Destinasi di Indonesia 
UIB Repository©2019



13 
 

dengan menggunakan variable independent yakni : Tourist Image, Consumption 

Experience, dan recreation benefit, kemudian variable interverningnya adalah : 

Tourist Satisfaction dan variable Dependennya.  

Gambar 2.3 The Effect of the Visitor’s Consumption Experience and Tourism 

Image on Tourist Satisfaction and Revisit Intention of Taiwan’s Night Markets . 

 

 

 

 

 

Sumber : Hsiu-Jung Chou (2013) 

 

Dalam jurnal yang lain oleh (Artuger & Cetinsoz, 2017) dengan judul  “The 

Impact of  Destination Image and the Intention to Revisit  A Study Regarding 

Arab Tourists” disebutkan bahwa ketika literatur terkait diperiksa, terbukti bahwa 

banyak penelitian yang bertujuan mengukur efek tujuan pada niat untuk 

mengunjungi kembali tersedia. Court dan Lupton (1997) mereka melakukan 

penelitian pada lebih dari 900 orang tinggal di barat daya AS. Studi yang 

dilakukan oleh penulis menentukan bahwa Citar tujuan wisata memiliki dampak 

pada niat untuk mengunjungi kembali. Çorbacı et al. (2008) mempelajari pilihan 

wisatawan Arab dan niat meninjau kembali mereka untuk liburan di Mersin, 

Turki. Mereka mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan wisatawan Arab 

mempengaruhi Revisit Intention mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh Chen 

dan Tsai (2007) dengan 393 wisatawan yang mengunjungi wilayah Kengtin di 
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Taiwan pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa citra tujuan sangat efektif pada 

niat untuk mengunjungi kembali. Walker et al. (2013) melakukan penelitian 

dengan 6606 orang yang datang ke Afrika Selatan untuk menghadiri Piala Dunia 

FIFA 2010. Para penulis mempelajari dampak yang dirasakan oleh aktivitas di 

tempat tujuan terhadap kunjungan wisatawan. Studi ini menunjukkan bahwa citra 

aktivitas memiliki dampak signifikan pada niat untuk mengunjungi kembali. 

Allameh et al. (2014) melakukan penelitian dengan wisatawan yang datang ke 

provinsi Mazandaran di Iran untuk pariwisata olahraga. Studi yang dilakukan 

dengan 886 wisatawan oleh penulis menunjukkan bahwa citra tujuan yang 

dirasakan oleh wisatawan memiliki dampak signifikan pada kunjungan berulang. 

 

2.3  Hubungan antar variable 

2.3.1  Hubungan variabel Food Image dengan variabel Overall Satifaction 

 Pengertian  dari Food Image  adalah suatu produk  utama yang ditawarkan 

oleh  sebuah restoran. Menurut (Canny,2014) Mutu atau kualitas sebuah makanan 

harus selalu tetap dijaga kualitasnya  

Makanan merupakan bagian penting dari budaya dimana telah 

menggunakan keaslian makanan etnis untuk mempromosikan pariwisata. 

Penelitian  juga mengungkapkan bahwa keaslian makanan lokal sangat penting 

untuk mempertahankan pengembangan pariwisata karena makanan dapat 

mewakili budaya Indonesia yang unik dan beragam. Keunikan masakan otentik 

daerah yang berada di Indonesia adalah salah satu keunggulan kompetitif karena 

banyak wisatawan internasional berusaha untuk memenuhi pengalaman 

perjalanan mereka dengan mencicipi keaslian masakan daerah. 
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Wisatawan internasional menginginkan makanan 'asli' di mana rasa 

makanan harus benar-benar mencerminkan negara asalnya (Lean et al., 2014). 

Studi sebelumnya mendukung bahwa citra makanan SeaFood dan beberapa 

makanan khas daerah berkontribusi pada pengalaman budaya yang baik yang akan 

memiliki pengaruh kuat pada kepuasan wisatawan (Ling et al., 2010; Chi et al, 

2013) dan niat mereka untuk kembali ke tujuan (Lertputtarak, 2012).  

Menurut (Latiff Khairunnisak, Siew Imm, And Ng, 2015), dalam Jurnal 

“The Impact of Tourism Service Quality on Satisfaction”, ada wisatawan yang 

bepergian untuk memahami dan merasakan masakan lokal, namun ada juga 

wisatawan yang ingin makanan yang mereka sukai. Sedangkan untuk Malaysia, 

negara ini terdiri dari komunitas multi-etnis, menawarkan aneka pilihan masakan 

dari Melayu, Cina, India, Peranakan, Eurasia, dan Kalimantan hingga masakan 

Barat; juga dari makanan jalanan yang eksotis, internasional hingga sederhana. 

Ketersediaan dan kelezatan makanan lokal yang lebih disukai turis untuk makan 

menjadikan dimensi makanan dan minuman sebagai indikasi keseluruhan 

kepuasan wisata. Mengikuti paradigma harapan-diskonfirmasi, wisatawan puas 

jika kualitas makanan dan minuman memenuhi harapan mereka. 

Hipotesis satu ingin  menguji  pengaruh  Food  Image terhadap Overal Satifaction 

H1:  Food  Image berpengaruh  positif terhadap Overall Satifaction. 

2.3.2  Hubungan Destination Image dengan Overall Satifaction  

Terdapat beberapa definisi mengenai destination image, menurut Menurut 

Jorgensen (2004), Destination Image adalah dapat diartikan sebagai “tempat yang 

sangat berkesan” atau “perseption area”. Jorgensen mendefinisikan bahwa citra 
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destinasi yang positif menghasilkan peningkatan kunjungan dan berdampak besar 

pada jumlah kunjungan wisatawan.  

Destination Image adalah citra tujuan, termasuk didalamnya adalah 

panorama keindahan suatu tempat, masyarakat sekitar atau penduduk local, 

industri yang ada dan hal hal lain yang bisa menggambarkan teantang suatu 

daerah yang dapat digunakan sebagai tujuan berpariwisata. 

Jadi destination image berepengaruh terhadap overall satisfaction, karena 

persepsi terhadap destination image mempengaruhi kepuasan secara keseluruhan 

dan akan mempengaruhi revisit intention di masa depan., yang tentu saja 

tergantung pada kemampuan tujuan wisata untuk memberikan pengalaman positif 

yang tak terlupakan selama masa kunjungan. 

Menurut (Latiff Khairunnisak, Siew Imm, And Ng, 2015), dalam Jurnal 

“The Impact of Tourism Service Quality on Satisfaction” disebutkan Dimensi ini 

merupakan kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan di lokasi wisata 

seperti museum, galeri, dan landmark (Rimmington dan Yuksel, 1998). Kuala 

Lumpur memiliki berbagai museum dan landmark, tempat-tempat yang akan 

diperhatikan dan dikunjungi wisatawan. Wisatawan dapat memberikan pemikiran 

dan persepsi mereka sendiri terhadap layanan lokal berdasarkan pada bagaimana 

mereka dilayani di fasilitas wisata ini. Oleh karena itu, indikatif untuk 

memasukkan dimensi ini dalam penelitian. 

Hipotesis dua ingin  menguji  pengaruh  Destination Image terhadap Overall 

Satisfaction  

H2:  Destination Image  berpengaruh  positif terhadap Overall Satifaction. 
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2.3.3  Hubungan antara Service Quality of Accomodation dengan Overall 

Satisfaction 

 Service Quality of Accomodation selalu mengacu pada sebuah pelayanan, 

pelayanan ini adalah pelayanan hotel. Menurut AHMA, hotel merupakan suatu 

tempat atau gedung dimana disediakan semua sarana mulai sarana untuk 

menginap, tempat makan dan minuman, atau saran saran lain yang tujuannya 

adalah untuk disewakan kepada pengunjung yang mengunjungi hotel tersebut. 

Untuk mengukur kualitas layanan, model SERVQUAL dikonseptualisasikan 

oleh Parasuraman et al., (1988) telah banyak digunakan yang mencakup lima 

dimensi keandalan, jaminan, tangibilitas, empati dan responsif. Berbagai studi 

telah menerapkan model ini untuk mengevaluasi kualitas layanan secara umum 

dan juga secara khusus pada jenis layanan lain seperti layanan taksi (Latiff & Ng, 

2015) dan layanan hotel atau akomodasi (Rao & Sahu, 2013). Atau, beberapa 

penelitian telah mengukur persepsi pelanggan tentang kualitas layanan hotel 

dengan menerapkan SERVPERF (Tabaku & Cerri, 2016) dan karena kepuasan 

wisatawan bergantung pada pengalaman, penelitian telah menerapkan kualitas 

pengalaman sebagai skala pengukuran (Chen & Chen, 2010). Kualitas layanan 

akomodasi yang baik yang akan mempengaruhi kepuasan wisatawan internasional 

termasuk harga, jenis kamar, layanan katering, fleksibilitas waktu check-in dan 

check-out, fasilitas pick and drop (Chen, 2013; Kim et al., 2012 ). 

Selain itu, ketersediaan informasi yang disediakan oleh hotel tentang tempat 

untuk dikunjungi atau tempat wisata mempengaruhi kepuasan wisatawan 

internasional terhadap hotel-hotel yang ada di Pulau Batam Sebagai contoh, hotel 

dan akomodasi diharuskan untuk menyiapkan buklet dan peta bagi wisatawan 
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internasional untuk memahami dengan lebih baik lokasi dan membuat rencana 

perjalanan mereka dengan mudah. Kualitas layanan akomodasi yang baik yang 

dapat memenuhi kebutuhan wisatawan internasional dan mempertahankan mereka 

akan dapat menimbulkan kepuasan sehingga sangat membujuk mereka untuk 

mengunjungi kembali Pulau Batam di masa depan (Deng et al., 2013). Ketika 

wisatawan internasional meninggalkan rumah mereka untuk mengunjungi Pulau 

Batam, penginapan harus siap dengan segala kenyamanan dan menyediakan 

layanan standard berkualitas dan dengan harga terjangkau. 

Menurut (Latiff Khairunnisak, Siew Imm, And Ng, 2015), dalam Jurnal 

“The Impact of Tourism Service Quality on Satisfaction” disebutkan Service 

Quality of Accomodation mengacu pada penginapan yang mencakup daya tanggap 

personel layanan terhadap permintaan dan keluhan. Selain itu, memberikan 

umpan balik dan solusi dengan cara yang tepat dan baik juga dapat berkontribusi 

pada kepuasan (Bitner, Booms dan Tetrault, 1990).  

Oleh karena itu, hipotesis tiga berikut dikembangkan yakni menguji  pengaruh  

Service Quality of Accomodation terhadap Overall Satifaction. 

H3: Service Quality of Accomodation   berpengaruh  positif terhadap Overal 

Satifaction. 

2.3.4 Hubungan antara Ease of Transportation dengan Overall Satisfaction 

Alat transportasi merupakan sarana utama penunjang pariwisata, 

transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat. Alat transportasi 

tersebut merupakan alat transportasi dari daeral asal wisatawan menuju ke lokasi 

wisata baik udara laut dan darat, dan yang terpenting adalah alat transportasi 
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selama para wisatawan berada di daerah wisata, yakni dari tempat menginap 

wisatawan menuju ke lokasi wisata. 

Masih di jurnal yang sama (Latiff Khairunnisak, Siew Imm, And Ng, 2015), 

dalam Jurnal “The Impact of Tourism Service Quality on Satisfaction” 

mengemukakan hubungan antara Transportasi dan Kepuasan Keseluruhan di 

Kuala Lumpur sebagai pusat kota dilengkapi dengan berbagai transportasi umum 

seperti taksi, bus, transit kereta api ringan, dan monorel. Wisatawan akan khawatir 

tentang logistik karena akan mempengaruhi kemudahan dan aksesibilitas ke 

tempat-tempat wisata. Karena itu, efisiensi dan keterkaitan antara angkutan umum 

untuk membawa wisatawan ke lokasi yang diinginkan sangat penting. 

Kemudian Hubungan antara Layanan Bandara dan Kepuasan Keseluruhan 

adalah efisiensi layanan bandara memiliki peran penting pada kualitas layanan 

pariwisata. Hal ini disebabkan bandara menjadi tempat pertama dan terakhir 

dikunjungi oleh sebagian besar wisatawan, dan layanan bandara adalah 

pengalaman pertama dan terakhir yang terkait dengan tujuan wisata oleh 

wisatawan. 

Hubungan antara Kualitas Layanan Taksi dan Kepuasan Keseluruhan adalah 

yang terakhir dimana eksterior visual dari taksi mungkin menangkap wisatawan 

pada apakah akan naik taksi (Yao dan ding, 2011). Karena Malaysia panas dan 

lembab, wisatawan dapat memilih taksi dibandingkan dengan berjalan kaki, 

kemungkinan karena ketersediaan AC. Dengan demikian, kualitas pendingin 

udara membuat tangibilitas substansial untuk kepuasan. Di Kuala Lumpur, elemen 

keandalan dalam hal sikap mengemudi pengemudi taksi yang mematuhi aturan 

dan peraturan sangat penting untuk kepuasan karena Kuala Lumpur memiliki 
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tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi, terutama selama jam sibuk. Situasi 

mencekik ini pada akhirnya akan mengungkapkan sikap mengemudi pengemudi 

taksi. 

Berdasarkan studi Yao dan Ding (2011), elemen reliabilitas yang mengacu 

pada sikap untuk mendapatkan penumpang mungkin signifikan juga. Penduduk 

setempat biasanya memilih transportasi pribadi yang membuat jumlah penumpang 

berkurang dan memaksa pengemudi taksi yang membutuhkan penumpang untuk 

mendapatkan keuntungan untuk mendorong mereka untuk menarik penumpang 

secara ilegal atau kasar. Mengurangi jumlah penumpang juga dapat menyebabkan 

elemen responsif dalam hal pengaturan rute yang wajar. Dalam konteks 

wisatawan, mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang rute terbaik 

guna memnuhi tujuan yang diinginkan; Oleh karena itu, pengemudi taksi pada 

akhirnya akan mengambil keuntungan dari ini dengan mengambil rute yang lebih 

panjang untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan. Namun, ada beberapa turis 

yang sering berkunjung ke Kuala Lumpur yang mengetahui rute yang diambil 

oleh pengemudi taksi, dan ini mungkin benar-benar memengaruhi tingkat 

kepuasan mereka terkait layanan yang diberikan. 

Saat menggunakan taksi, wisatawan biasanya akan sangat berhati-hati dalam 

hal keselamatan mereka. Dalam konteks Kuala Lumpur, unsur-unsur jaminan 

dalam hal fasilitas keamanan, seperti sabuk pengaman, sangat penting karena 

infrastruktur jalan mungkin tidak terlalu baik dan mungkin ada kemungkinan di 

mana rem darurat akan diperlukan. Dalam hal label harga dan penggunaan meter, 

akan bermanfaat bagi wisatawan untuk yakin dengan harga yang seharusnya 

mereka bayar. Di Kuala Lumpur, karena kemacetan lalu lintas, durasi waktu 
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perjalanan bervariasi bahkan ketika panjangnya sama. Dengan demikian, penting 

untuk memasukkan aspek ini karena wisatawan akan berhati-hati pada jumlah 

uang yang mereka habiskan. Adapun elemen empati pengetahuan tentang tempat-

tempat wisata, ini mungkin penting karena wisatawan tidak mengetahui atau pasti 

setiap tempat wisata yang harus mereka kunjungi. Memberitahu mereka tentang 

berbagai fakta dan angka mengenai tempat-tempat wisata mungkin sangat 

membantu dan wisatawan mungkin merasa sangat senang. Dengan demikian, 

kualitas layanan yang baik dan terpercaya adalah merupakan faktor signifikan 

yang menentukan kepuasan. 

Hipotesis ke empat ingin  menguji  pengaruh  Ease of Transportation terhadap 

Overal Satifaction. 

H4:  Ease of Transportation berpengaruh  positif terhadap Overall 

Satifaction. 

 

2.3.5  Hubungan Overall Satisfaction dengan Revisit Intention 

(Kotler dan Keller, 2008) mendefinisikan bahwa satisfaction atau kepuasan 

adalah perasaan yang menggambarkan sebuah perasaan kebahagiaan atau perasan 

kekecewaan pada seseorang atau sesuatu yang hal timbul dikarenakan adanya 

suatu perbandingan antara harapan dan kenyataan. (Rangkuti, 2002) Kepuasan 

pelanggan juga dapat diartikan lain sebagai tanggapan seorang pelanggan antara 

harapan dengan kenyataan yang dirasakan setelah melakukan pemakaian. 

Secara umum, kepuasan konsumen merupakan kesesuaian antara yang 

diinginkan dan diharapkan pelanggan dengan kenyataan yang diperoleh. Menurut 

Baker & Crompton (2000), rasa puas adalah sebuah rasa dimana para wisatawan 
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mengalami secara langsung sebuah peristiwa tersebut, yang berasal dari perasaan 

psikologis yang dihasilkan dari pengalaman individu di tujuan perjalanan.  

Sedangkan Sweeney dan Soutar (2001) menggunakan kinerja kualitas, kasih 

sayang, nilai uang / harga, sejarah dan budaya untuk mengukur nilai persepsi 

kepuasan, di mana kinerja kualitas mengacu pada kualitas konsistensi, 

ketidaksempurnaan produk, standar kualitas yang dapat diterima dan one-stop 

proses; kasih sayang mengacu pada kasih sayang pelanggan dan sebuah keinginan 

untuk memiliki, perasaan yang baik dan menyenangkan setelah digunakan, nilai 

uang / harga mengacu pada barang-barang yang masuk akal, berharga, dengan 

nilai lebih dari harga dan bernilai ekonomis; sejarah dan budaya merujuk pada 

produk yang dapat mengubah persepsi, memungkinkan kesan yang baik dan dapat 

diakui dan diterima oleh masyarakat. 

Zeithmal dan Bitner (2003), faktor-faktor lain yang dapat dijelaskan 

mengenai kepuasan adalah sebagai berikut: 

a. Pelanggan akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang 

baik dan sesuai dengan yang diinginkan. 

b. Pelanggan akan merasa puas apabila produk yang mereka konsumsi 

memiliki kualitas sesuai dengan harapan pelanggan. 

c. Pelanggan akan merasa puas apabila produk yang mereka konsumsi 

mempunyai nilai atau harga yang relatif murah memiliki kualitas sesuai 

dengan harapan pelanggan  

d. Faktor situasi, yaitu keadaan atau kondisi yang nyaman dana man yang 

dialami langsung oleh konsumen. 
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e. Faktor pribadi dari konsumen, yaitu karakteristik konsumen yang  

mencakup kebutuhan pribadi. 

Masih di jurnal yang sama (Latiff Khairunnisak, Siew Imm, And Ng, 2015), 

dalam Jurnal “The Impact of Tourism Service Quality on Satisfaction” Cronin dan 

Taylor (1992) menemukan dukungan empiris bahwa kepuasan tidak 

mempengaruhi niat perilaku untuk membeli kembali. Demikian pula, penelitian 

Dr. Shivaji Banerjee, Sneha Singhania (2018) mengemukakan bahwa kepuasan 

konsumen adalah masalah bisnis yang penting karena pengusaha telah menyadari 

bahwa umpan balik pelanggan yang menguntungkan sangat penting untuk operasi 

berkelanjutan jangka panjang.. Salazar, Costa dan Rite (2004) menemukan bahwa 

kepuasan sangat mempengaruhi niat untuk kembali ke tujuan yang sama, dan 

sebuah studi oleh Kozak dan Rimmington (2000) juga menyimpulkan bahwa 

Overall satisfaction di antara wisatawan akan mempengaruhi revisit intention 

terhadap tujuan yang sama di masa yang akan datang. 

Hipotesis lima ingin  menguji  pengaruh  Overall satisfaction terhadap Revisit 

Intention. 

H5:  Overall Satisfaction berpengaruh  positif terhadap Revisit Intention. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model Penelitian dan perumusan hipotesis yang penulis lakukan didasarkan 

pada hubungan antar variable dependen, variabel independent dan variabel 

interverning, maka model dalam penelitian tersebut  dapat dirumuskan dalam 

hipotesis sebagai berikut: 
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H1 : Food Image mempunyai pengaruh secara signifikan dengan Overall 

Satifaction  

H2 : Destination Image mempunyai pengaruh secara signifikan dengan Overall 

Satifaction  

H3 : Service Quality of Accomodation mempunyai pengaruh secara signifikan 

dengan Overall Satifaction 

H4  : Ease of Transport mempunyai pengaruh secara signifikan dengan Overal 

Satifaction 

H5 : Overall Satisfaction mempunyai pengaruh secara signifikan  dengan 
Revisit Intention. 

 
Gambar 2.4 Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Revisit Intention ke Pulau 

Batam sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Siti Intan Nurdiana, et al (2018) 
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