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2.1 Minat Wisatawan untuk kembali menginap 

Minat wisatawan untuk kembali memiliki kekuatan yang relatif dalam 

menentukan sikap (Kim & Han, 2010). Sikap wisatawan untuk kembali 

mengunjungi hotel menentukan keputusan dalam menghabiskan hasil pendapatan 

pribadi baik dari segi waktu, uang maupun perkerjaan. (Schiffman et al.2010). 

Studi menurut (Ajzen, 2012) menjelaskan mengenai Theory of Planned Behaviour 

(TPB) yang meliputi 3 faktor yang mempengaruhi minat kunjungan kembali 

wisatawan yaitu sikap wisatawan, norma subyektif wisatawan dan pengelolaan 

hasil pendapatan pribadi dari wisatawan. Teori TPB ini telah berhasil diterapkan 

dalam analisis niat wisatawan dalam mengunjungi hotel(H. Han et al., 2010; H. 

Han & Kim., 2010). Dalam penelitian ini minat wisatawan mengacu pada minat 

untuk menginap kembali di hotel, berikut beberapa elemen yang melandasi minat 

wisatawan :  

1. Niat untuk membagikan ulasan tentang informasi baik itu negatif atau positif 

tentang hotel kepada waisatawan lainnya. 

2. Bersedia untuk merogoh kocek yang tidak sedikit agar dapat menginap di 

hotel. 

3. Minat untuk mengunjungi kembali atau berpindah ke hotel yang lain. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, minat wisatawan dilandasi oleh sikap 

wisatawan yang terlibat dalam melakukan kunjungan kembali dengan 

menyebarkan informasi melalui mulut ke mulut, dan bersedia membayar lebih 

untuk layanan hotel (H. Han et al., 2009). Sikap wisatawan terhadap hotel 
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berpengaruh signifikan dan minat dalam penyebaran informasi yang positif 

maupun dalam niat untuk kembali menginap di hotel. 

2.2 Model Penelitian Terdahulu  

Objek yang akan digunakan oleh peneliti adalah sikap wisatawan, norma 

subjektif wisatawan yang menginap di hotel, pengendalian diri wisatawan yang 

mempengaruhi kunjungan kembali wisatawan di hotel. Penelitian ini di dukung 

dengan 35 jurnal yang di ambil melalui Google Scholar, sciendirect.com, 

emeraldinsight.com. dengan menggunakan kata kunci TPB, attitude, norm 

subjective, dan perceived behavior control. Jurnal-jurnal yang telah didapatkan 

diunduh secara full-text yang berkaitan dengan minat wisatawan untuk berkunjung 

kembali dengan dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti dari sikap wisatawan, 

norma subyektif wisatawan dan pengendalian diri. 

Variabel sikap wisatawan yang dimaksud adalah keputusan yang 

dilakukan oleh wisatawan yang menginap dengan menunjukkan tingkat kepuasan 

dari layanan yang diberikan melalui ketersediaan wisatawan untuk membayar tarif 

penginapan dengan harga premium serta menyebarkan kepuasan layanan tersebut 

kepada wisatawan lainnya dengan sistem pemasaran word to mouth yang dapat 

membantu dalam pemasaran hotel. Minat wisatawan untuk berkunjung kembali 

juga dipengaruhi oleh variabel norma subyektif dari wisatawan yang merupakan 

sugesti yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti kerabat dan keluarga. 

Pengaruh yang diberikan oleh kerabat dan keluarga dapat menjadi faktor bagi 

wisatawan untuk menginap di hotel. Pengendalian diri dari wisatawan juga 

menjadi variabel independen yang mendasari minat wisatawan. Variabel ini 

menjelaskan bahwa niat yang kuat dari wisatawan menjadi faktor dorongan untuk 
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mendapatkan hasil yang lebih dalam kinerja dengan demikian hasil pendapatan 

wisatawan akan dihabiskan untuk menginap di hotel. Berdasarkan penjelasan dari 

variabel-variabel diatas terdapat penelitian-penelitian yang menguji variabel yang 

sama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir baik dinegara maju maupun dinegara 

berkembang. Penelitian yang dilakukan dinegara maju Amerika Serikat 11 

peneliti meliputi (Halpenny et al., 2018; H. Han et al., 2009, 2010; H. Han & 

Kim, 2010; H. Han & Yoon, 2015; Huh et al., 2011; Kim & Han, 2010; Lee et al., 

2010; Leung & Jiang, 2018; Muzaffar et al., 2014; Ryu & Han, 2010), Korea 

Selatan 1 peneliti (Lee & Chu, 2012), Spanyol 1 peneliti (Curras-Perez et al., 

2014), Italia 1 peneliti (J. H. Han et al., 2019), Taiwan 6 peneliti (A. H. Chen et 

al., 2011; M. F. Chen & Tung, 2014; Hsu & Huang, 2012; Lai et al., 2010; Chang 

et al., 2014; Teng et al., 2015) dan ada peneliti yang menggunakan 2 negara maju 

sebagai objek penelitian yakni di Amerika Serikat dan Korea Selatan 1 peneliti 

yaitu (Sæther, 2015). Pada negara berkembang terdapat meneliti dengan hal yang 

sama yakni meneliti minat seseorang yang dipengaruhi dari sikap, norma 

subyektif dan pengendalian prilaku yang dirasakan meliputi Mexico 1 peneliti 

(Avila-Foucat et al., 2013), Iran 1 peneliti (Jalilvand & Samiei, 2012), Afrika 

Timur 1 peneliti (Joynathsing & Haywantee, 2010), Thailand 1 peneliti 

(Anuwichanont et al., 2016)China 5 peneliti (A. Chen & Peng, 2012; “Chris” 

Yang et al., 2012; Hsu & Huang, 2012; Wang et al., 2018; Wu & Wu, 2014) dan 

Malaysia 5 peneliti (Al-swidi, 2018; Noor et al., 2014; Norazah & Norbayah, 

2015; Seow et al., 2017; Norazah, 2013). 
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2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Hubungan Antara Sikap Wisatawan Terhadap Minat Wisatawan 

Untuk Berkunjung Kembali Ke Hotel  

Keputusan wisatawan untuk kembali ke hotel karena kenyamanan dan 

kepuasan yang dianggap dapat melestarikan lingkungan. Kepuasan yang di 

rasakan oleh tamu akan berpengaruh terhadap hotel dengan sistem pemasaran dari 

mulut ke mulut yang dilakukan oleh tamu, serta pujian dan pembayaran lebih 

terhadap pelayanan yang diberikan hotel (Chen dan Peng, 2012; Choi et al., 2009; 

Han et al., 2009; Han dan Kim, 2010). Sikap terhadap keperdulian lingkungan 

hotel akan mempengaruhi niat wisatawan untuk kedepannya (Chen et al., 2011; 

Jirawat et al., 2011).   

Wisatawan yang berkunjung kembali dengan memiliki pengetahuan yang 

lebih mengenai hotel lebih berminat untuk tinggal di hotel. Sikap positif lainnya 

yang dilakukan wisatawan seperti usaha yang dilakukannya untuk menginap di 

hotel ketika melakukan perjalanan. Hasil penelitian ini sebanding dengan 

penelitian sebelumnya (Chen dan Peng, 2012; Chen et al., 2011; Choi et al., 2009; 

Han et al., 2011; Jirawat et al., 2011) yang menemukan bahwa sikap wisatawan 

secara positif mempengaruhi minat wisatawan untuk tinggal di hotel serta diikuti 

dengan sikap wisatawan yang berminat untuk menceritakan tentang pengalaman 

mereka dan sikap kesediaan wisatawan untuk membayar dengan tarif premium 

terhadap hotel.  
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2.3.2 Hubungan antara Norma Subjektif terhadap Minat Wisatawan untuk 

Kembali Menginap  

Minat wisatawan untuk kembali menginap di hotel juga dipengaruhi oleh 

norma subjektif. Norma subjektif berkaitan dengan kesadaran melalui tekanan 

sosial seperti anggota keluarga dan teman-teman yang mempengaruhi niat dan 

sikap dari para tamu untuk berkunjung kembali (Han dan kim 2010; Kim dan Han 

2010). Norma subjektif merupakan landasan bagi wisatawan untuk menginap di 

hotel dan mempengaruhi minat wisatawan untuk kembali menginap di hotel (Han 

et al., 2010; Han dan kim 2010; Lien et al., 2012). 

Menurut (Norazah dan Norbayah, 2015), wisatawan yang kembali tidak 

merasa mereka mempunyai pengetahuan tentang hotel untuk tinggal di hotel 

melainkan berdasarkan saran dari orang lain, seperti teman dekat dan anggota 

keluarga. Tekanan sosial dianggap sebagai pengaruh yang signifikan terhadap 

sikap dan perilaku. Hal ini konsisten dengan temuan sebelumnya (Chen dan Peng, 

2012; Han et al., 2010; Lien et al., 2012) menyimpulkan bahwa tekanan sosial 

mempengaruhi niat dan  merupakan keputusan individu yang tinggal di hotel.  

2.3.3 Hubungan Antara Pengendalian Sikap Terhadap Minat Wisatawan 

Untuk Kembali Menginap  

Pengendalian diri diperkirakan juga dapat mempengaruhi faktor yang 

minat wisatawan untuk berkunjung kembali (Han et al., 2010; Han dan Kim 

2010). Faktor lain juga menjelaskan bahwa niat yang kuat dari para tamu menjadi 

faktor dorongan untuk kinerja. Berhubungan dengan penelitian ini, sikap dari 

seorang tamu ditentukan melalui hasil pendapatan para tamu yang dihabiskan 

untuk menginap di hotel, pengendalian sikap yang dirasakan wisatawan 
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berpengaruh signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan untuk kembali 

menginap (Cheng dan Peng 2012; Lien et al., 2012). 

Studi (Norazah dan Norbayah, 2015) menegaskan bahwa niat konsumen 

bergantung pada luasnya jangkauan terhadap  sumber daya, waktu, dan peluang 

akomodasi di hotel. Ini berarti wisatawan dapat mengendalikan banyak faktor 

seperti waktu, uang, dan usaha yang mempengaruhi perilaku lingkungan mereka 

yang sebenarnya dan niat untuk tinggal di hotel. Dalam hal yang sama, keputusan 

ini sejalan dengan keputusan (Cheng dan Peng 2012; Lien et al., 2012).. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini mengadaptasi penelitian dan jurnal “Consumer’s 

environmental behavior toward staying at a green hotels moderating of green 

hotel knowledge” yang disusun oleh Norazah mohd suki dan Norbayah Mohd 

suki pada 25 Juli 2014 yang dipublikasikan pada 19 Juni 2015 dengan tujuan 

untuk mengkaji hubungan antar sikap wisatawan yang berkunjung kembali dan 

minat wisatawan untuk menginap di green hotel, serta untuk mengetahui 

pengaruh moderat yaitu pengetahuan mengenai green hotel yang menjadi minat 

wisatawan untuk berkunjung kembali ke green hotel. Namun, pada penelitian ini 

peneliti menghilangkan hubungan variabel moderat dan hanya menguji hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sikap wisatawan, norma subjektif yang 

mempengaruhi wisatawan dan pengendalian diri wisatawan dari sikap yang 

dirasakan sebagai variabel independen, serta minat wisatawan berkunjung 

kembali ke hotel sebagai variabel dependen.  

 

Reka Sim. Analisis Pengaruh Minat Kunjungan Wisatawan ke Hotel Bintang 4 Berdasarkan Theory Planned Behaviour 
Di Kota Batam.UIB Repository©2019



12 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Analisis Pengaruh Tingkat Hunian Tamu Berkunjung ke Hotel 

Bintang 4 Berdasarkan Theory Planned Behaviour (TPB),  Sumber : Norazah, 

2015  

Berdasarkan hubungan antar variabel, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Sikap wisatawan berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

wisatawan untuk berkunjung kembali ke hotel. 

H2 : Norma subyektif berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

wisatawan untuk berkunjung kembali ke hotel. 

H3 : Pengendalian prilaku yang dirasakan berpengaruh signifikan positif 

terhadap minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke hotel. 
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