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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Revisit Intention 

Niat untuk kunjungan kembali pengunjung ke tujuan tertentu dapat 

dipengaruhi oleh kinerja tujuan itu sendiri, seperti upaya promosi dan berita yang 

menyebar tentang atraksi baru di tempat tujuan (Aziz et al, 2012). Revisit Intention 

adalah niat untuk mengunjung kembali ke suatu tempat dalam tempo waktu satu 

tahun oleh karena itu pentingnya suatu penyediaan layanan adalah supaya 

pelanggan merasa puas untuk berkunjung kembali ke suatu tempat. Sedangkan 

(Stylos et al, 2016) mengemukakan niat untuk berkunjung kembali adalah setiap 

individu bersedia  untuk mengunjungi kembali tujuan wisata yang diberikan di 

masa yang akan datang. Hal yang dapat di nilai dari niat untuk berkunjung kembali 

atau dimaksud dengan Revisit Intention adalah dengan melihat tingkat kepuasaan 

konsumen.  

Revisit Intention atau niat untuk berkunjung kembali yang baik bisa di 

pandang dari seberapa besar pelayanan yang di berikan kepada konsumen. 

pelayanan yang di berikan mampu membantu  konsumen untuk mendapatkan 

tujuan atau kepuasan yang memuaskan. Berdasarkan pengertiaan ini maka ada hal-

hal yang harus di perhatikan oleh suatu biro perjalanan wisata yaitu strategi apa 

yang harus ditingkatkan dalam Revisit Intention atau niat untuk berkunjung 

kembali.yang.ada. 
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2.2 Model-model penelitian terdahulu 

Penulis meneliti niat untuk berkunjung kembali (revisit intention) terdapat 

beberapa peneliti yang meneliti variabel tersebut. Hasil peneliti melewat data di 

Google Cendikian dengan kata kunci intention to revisit telah mendapatkan 35 

jurnal internasional terkait variabel tentang keinginan untuk berkunjung kembali. 

Dengan demikian penulis meneliti mengenai niat untuk berkunjung sedang 

menjadi pokok yang tertarik. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun 

terakhir, penulis megumpulkan 35 publikasi internasional mengenai Intention To 

Revisit. Tahun 2009 memiliki 4 jurnal yaitu Han et al, 2009; Huang et al, 2009; 

Kim et al,  2009; Kim et al, 2009, ditahun 2010 memiliki 2 jurnal yaitu Han et al, 

2010; Neuvonen et al, 2010, ditahun 2011 memiliki 3 jurnal yaitu Kabadayi et al, 

2011; Kim et al, 2011; Wang et al, 2011, ditahun 2012 memiliki 3 jurnal yaitu 

Aziz et al, 2012; Prayag et al, 2012; Raza et al, 2012, ditahun 2013 memiliki 5 

jurnal Ege et al, 2013; Hwang et al, 2013; Lin, 2013; Reynolds et al, 2013; Shen, 

2013, ditahun 2014 memiliki 5 jurnal yaitu Chang et al, 2014; Chew et al, 2014; 

Huang et al, 2014; Marinkovic et al, 2014, Choo et al, 2014, ditahun 2015 

memiliki 6 jurnal yaitu Yan et al, HallMann et al, Wang et al, Kim et al, Ineson et 

al, Tosun et al, Choo et al, Hallmann et al, 2015; Ineson et al, 2015; Kim et al, 

2015; Tosun et al, 2015; Wang et al, 2015; Yan et al, 2015, ditahun 2016 memiliki 

2 jurnal yaitu Stylos et al., 2016; Pham et al, 2016, ditahun 2017 memiliki 4 jurnal 

yaitu Loi et al, Cardona et al, Kim et al, Bintarti et al. Bintarti et al, 2017; Cardona 

et al, 2017; Kim et al., 2017; Loi, et al, 2017, Diteliti dari jumlah dan tahun yang 

disebarkan bisa menyimpulkan maka kajian berhubungan Revisit Intention  lagi 
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menjadi objek yang menarik dalam 10 tahun ini. Maka hal tersebut menjadi alasan 

peneliti untuk memfokus Revisit Intention. Diteliti sejak jumlah dan tahun yang 

disebarkan bisa menyimpulkan kajian dengan judul Revisit Intention ini masih 

menjadi objek yang menarik dalam 10 tahun ini. Maka hal tersebut menjadi alasan 

peneliti untuk memfokus Revisit Intention.  

Studi tersebut menyatakan data yang dipakai dalam mengolah Revisit 

Intention tersebar secara umum baik dari negara berkembang atau negara maju. Di 

negara maju memiliki 20 peneliti yaitu Hallmann et al., 2015; Han et al., 2009; 

Han et al, 2010; Huang et al., 2014; Hwang et al, 2013; Jung et al., 2015; Kim et 

al., 2015; Kim et al., 2017; Kim et al., 2009; Kim et al, 2009; Kim et al., 2011; 

Lin, 2013; Neuvonen et al., 2010; Prayag et al, 2012; Reynolds et al, 2013; Stylos 

et al., 2016; Shen, 2013; Tosun et al., 2015; Wang et al, 2011; Wang et al, 2015. 

Sedangkan di negara berkembang memiliki 14 peneliti yaitu Aziz et al, 2012; 

Bintarti et al, 2017; Cardona et al., 2017; Chang et al., 2014; Chew et al, 2014; 

Loi et al., 2017; Marinkovic et al., 2014; Raza et al., 2012; Yan et al., 2015. 

Dengan demikian analisis tentang Revisit Intention sebagai perhatian untuk para 

penelitian di negara berkembang atau negara maju. Hal itu menjadi penulis 

menjadi tertarik untuk meneliti Revisit Intention di negara berkembang. 

Kalau di analisis lebih mendalam, maka penelitan yang berasal dari negara 

maju meliputi negara Jerman (Tosun et al., 2015), negara Rusia (Stylos et al., 

2016), negara Austria (Hallmann et al., 2015), negara Taiwan (Lin, 2013), (Chang 

et al., 2014) dan ( Wang et al, 2011), negara Prancis (Prayag et al, 2012), negara 

Inggris (Ineson et al., 2015), negara Amerika (Han et al., 2009), (Han et al, 2010), 

(Kim et al., 2011), (Hwang et al, 2013) dan ( Huang et al., 2014), negara Yunani 
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(Kim et al., 2015), negara Korea (Kim et al., 2009) dan (Kim et al., 2017), negara 

Kanada (Kim et al, 2009), negara Finlandia (Neuvonen et al., 2010), negara Eropa 

(Reynolds et al, 2013), negara Tiongkok (Shen, 2013) dan (Yan et al., 2015), 

negara Taiwan (Wang et al, 2015). 

Rangkuman yang telah menjadi data penelitian Revisit Intention dari negara 

berkembang adalah negara Malaysia (Chew et al, 2014) dan (Aziz et al, 2012), 

negara Pakistan (Raza et al., 2012), negara Costarina (Cardona et al., 2017), 

negara Indonesia (Bintarti et al, 2017), dan negara Serbia (Marinkovic et al., 

2014). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa belum banyak kajian tentang Revisit 

Intention di indonesia yang telah dipublikasi secara internasional. Maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian Revisit Intention di konteks indonesia. 

2.2.1 Hubungan antar Variabel Interaksi Berdampak terhadap Kepuasan 

Peneliti mencari hubungan antar variabel yang ada di beberapa jurnal 

dengan variabel apakah interaksi berpengaruh terhadap kepuasan. Menurut 

penelitian (Quaschning, et al 2013) di Negara jerman bahwa interaksi tim 

bersignifikan terhadap kepuasan konsumen, ada juga penelitian lain berupa (Ke et 

al, 2013) di Negara New York bahwa interaksi bersama rekan bersignifikan 

terhadap kepuasan konsumen jarak jauh dan kepuasan, selainnya menurut 

(Johnson et al,  2014) di Negara Amerika meneliti bahwa interaksi biro perjalanan 

wisata bersignifikan terhadap kepuasan konsumen, dan menurut (Johnson et al, 

2013) di Negara Afrika meneliti bahwa interaksi konsumen juga bersignifikan 

terhadap kepuasan konsumen.  
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Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa variabel interaksi berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kepuasan yang di teliti oleh beberapa penilitian dalam 

beberapa tahun ini.  

2.2.2 Kepuasan Berpengaruh Berdampak Niat Untuk Berkunjung kembali 

Peneliti mencari variabel tentang apakah kepuasan berdampak terhadap 

berkunjung kembali (Revisit Intention) di sejumlah jurmal yang terkait dengan 

topik tersebut yaitu (Choo et al, 2014) di Negara Texas meneliti bahwa kepuasan 

mempunyai dampak signifikan kepada niat untuk berkunjung kembali, dan ada 

juga (Raza et al., 2012) di Negara Pakistan meneliti bahwa kepuasaan konsumen 

memiliki dampak signifikan kepada niat untuk berkunjung kembali, selain itu ada 

juga (Prayag et al, 2012) di Negara Prancis meneliti bahwa Overall Satisfaction 

memiliki dampak signifikan terhadap niat untuk berkunjung kembali, (Ineson et 

al., 2015) meneliti di Negara Inggris mengatakan bahwa Overall Satisfaction  juga 

memiliki dampak signifikan kepada niat untuk berkunjung kembali, terakhir di 

teliti oleh (Aziz et al, 2012) di Negara Malaysia bahwa kepuasaan sangat memiliki 

dampak signifikan kepada niat untuk berkunjung kembali.  

Berdasarkan hasil peneliti ini mengemukakan variabel kepuasan memiliki 

dampak singnifikan kepada niat untuk berkunjung kembali, yang di teliti dari 

negara maju maupun berkembang mendapatkan hasil singnifikan yang berarti 

bahwa kepuasan memiliki dampak signifikan kepada niat untuk berkunjung 

kembali.    

2.2.3 Interaksi Berpengaruh Berdampak Niat Untuk Berkunjung kembali 

Peneliti mencari variabel tentang apakah interaksi berpengaruh terhadap 

niat untuk berkunjung kembali (Revisit Intention) di beberapa jurnal yang terkait 
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dengan topik tersebut yaitu (Mahdzar et al, 2015) di negara Malaysia meneliti 

tentang taman nasional yang menghasilkan interaksi berdampak signifikan 

terhadap niat untuk berkunjung kembali, (Pattarakitham, 2015) di negara Thailand 

meneliti tentang mall yang menghasilkan interaksi berdampak non signifikan 

terhadap niat untuk berkunjung kembali, (Ibrahim et al, 2018) di negara Turkey 

meneliti tentang industri hospitalitas yang menghasilkan interaksi memiliki 

dampak signifikan terhadap niat untuk berkunjung kembali,(Ali et al, 2014) di 

negara Malaysia meneliti tentang resort yang menghasilkan interaksi berdampak 

signifikan kepada niat untuk berkunjung kembali, dan (Huang et al, 2017) di 

negara China meneliti tentang universitas yang menghasilkan interaksi berdampak 

signifikan kepada niat untuk berkunjung kembali. 

Berdasarkan hasil peneliti mengemukakan variabel interaksi memiliki 

dampak singnifikan terhadap niat untuk berkunjung kembali, yang di teliti melalui 

negara maju maupun berkembang mendapatkan hasil singnifikan yang berarti 

bahwa interaksi memiliki dampak signifikan terhadap niat untuk berkunjung 

kembali.    

 

2.3 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berikut model berbentuk bagan dalam penelitian yang digambar, lalu 

dirumus kan hipotesis yaitu: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
 
 

 
 

Sumber: Data Primer diolah(2019) 

Interaction Satisfaction Revisit Intention 
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Berdasarkan model penelitian yang digambar, maka dirumus kan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 :  Interaksi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan. 

H2 :  Kepuasan berpengaruh signifikan positif terhadap tujuan untuk 

mengunjungi kembali. 

H3 :  Interaction berpengaruh signifikan terhadap revisit intention 
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