
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Visit Intention 

 Pada penelitian ini peneliti memilih dependen yang membahas mengenai 

tujuan dari kunjungan pada suatu visit intention atau intention to visit. Terdapat 4 

faktor atau independen pada dependen niat berkunjung yang terdapat pada 

penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut: Destination Image, 

Destination Awareness, Destination Quality dan Destination Loyalty (Bo H. Ferns 

& Andrew Walls, 2012). Dengan demikian, keakraban pada tujuan destinasi 

wisata telah dianggap sebagai suatu faktor dalam membentuk dan menciptakan 

citra tujuan dan dapat mempengaruhi perilaku wisatawan. Pada umumnya, niat 

adalah indikasi dari kesiapan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu 

yang dianggap sebagai anteseden langsung dari perilaku tersebut (Shen, 2009). 

Menurut Houng et al. 2015 niat dari suatu kunjungan dapat diukur dengan adanya 

tiga unsur bantuan yaitu status rekomendasi (RECM), niat untuk kunjungan 

kembali (RVISIT) dan kepuasan dari kunjungan (SVI). 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini mengenai tujuan dari berkunjungnya para wisatawan ke 

Korea Selatan yang disebabkan oleh K-Pop atau Hallyu, Budaya Korea serta 

kesan yang timbul pada wisata Korea Selatan. Peneliti berhasil mengumpulkan 32 

jurnal artikel dengan topik penelitian yang terkait dengan tujuan berkunjungnya 

(visit intention) para wisatawan mancanegara ke Korea Selatan. Jurnal yang 

dikumpulkan oleh peneliti merupakan jurnal dalam kurun waktu dua belas tahun 

terakhir yaitu dari periode 2007 hingga 2019. Penelitian ini ditelusuri dengan 
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menggunakan jurnal artikel yang dicari melalui data yang terdapat pada google 

scholar dengan content yang berhubungan dengan visit intention, intention to visit, 

tujuan atau niat dalam berkunjung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih 

banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Korea Selatan dengan tujuan 

menikmati Hallyu, Budaya Korea dan makanan khas tradisi Korea Selatan. 

Penelitian mengenai tujuan berkunjungnya para wisatawan mancanegara 

ke Korea Selatan ini ada beberapa negara berkembang dan negara maju yang telah 

menelitinya. Beberapa negara yang melakukan penelitian mengenai visit intention 

dalam beberapa tahun terakhir telah dilaksanakan pada beberapa negara, yaitu 

negara maju maupun negara berkembang. Data-data penelitian yang di lakukan 

pada negara maju terdapat pada negara Korea Selatan, Jepang, Australia, 

Hongkong, Taiwan, Italy, US. Sedangkan beberapa data penelitian yang 

dilaksanakan di negara berkembang terdapat pada negara Malaysia dan Thailand.  

Data – data penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis mengenai 

tujuan untuk berkunjung atau yang dikenal sebagai visit intention, penelitian 

banyak dilaksanakan pada negara Korea Selatan. Penelitian mengenai visit 

intention maupun intention to visit banyak dilaksanakan pada lingkup benua Asia, 

tetapi untuk penelitian dari Indonesia masih tergolong kurang untuk topik 

penelitian tujuan berkunjung, sehingga penulis memilih topik dengan tujuan untuk 

berkunjung atau visit intention sebagai topik penelitian.  

Demikian penelitian tentang tujuan berkunjungnya para wisatawan 

mancanegara ke Korea Selatan pernah dilakukan di Korea Selatan (Ji Yun Yu & 

Tae Gyou Ko, 2011; Jeong Gil Choi et al., 2009; Yu Shan Lin & Jun Ying Huang, 

2010; Yoo Shik Yoon et al., 2009; Kim Jeongmee, 2016; Sang Kyun Kim et al., 
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2009; Namho Chung et al., 2015; Kim Sangkyun, 2011; Haesung Whang et al., 

2015; So Jung Lee & Billy Bai, 2015; Bongkosh Rittichainuwat & Suphaporn 

Rattanaphinanchai, 2014; Joo Jeongsuk, 2011; Woongjae Ryoo, 2009; Younghan 

Cho, 2011; Seung Ho Kwon & Joseph Kim, 2013; Samuel Seongseop Kim et al., 

2007; Weisheng Chiu et al., 2016; Sangkyun Kim & Chanwoo Nam, 2015; Eun 

Young Jung, 2009; Sangjae Lee et al., 2010), Hongkong (Samuel Seongseop Kim 

et al., 2010), Australia & Korea (Sun Hee Lee & Beverley Sparks, 2006), 

Australia (Siew Imm Ng et al., 2006), Italy (Raffaella Nicoletta & Rocco Servidio, 

2012), Korea & Thailand (Ubonrat Siriyuvasak & Shin Hyunjoon, 2007), Taiwan 

(Hung Jen Su et al., 2010; Shuling Huang, 2011; Chin Tsai Lin & Ya Ling Huang, 

2009), Jepang (Millie Creighton, 2009), Malaysia (Seongseop Kim et al., 2014), 

Hongkong, Taiwan & Thailand (Samuel Seongseop Kim et al., 2014), US (Bo H. 

Ferns & Andrew Walls, 2012).  

Penelitian mengenai tujuan dari berkunjungnya para wisatawan ke Korea 

Selatan yang disebabkan oleh K-Pop atau Hallyu, Budaya Korea serta kesan yang 

timbul pada wisata Korea Selatan telah dilakukan di beberapa negara, mayoritas 

di wilayah Asia, seperti Korea, Thailand, Jepang dan negara lainnya. Dengan 

begitu, peneliti akan meneliti mengenai tujuan dari berkunjungnya para wisatawan 

ke Korea Selatan. Penelitian mengenai tujuan berkunjungnya para wisatawan ke 

Korea Selatan yang disebabkan oleh pengaruh K-Pop atau Hallyu, Budaya Korea 

telah dilakukan penelitian pada beberapa industry. Industri yang dimaksuda 

adalah wisata medis atau yang dikenal juga sebagai Medical Tourism (Ji Yun Yu 

& Tae Gyou Ko, 2011), Industry of Tourism (Jeong Gil Choi et al., 2009; Namho 

Chung et al., 2015; Samuel Seongseop Kim et al., 2010; Haesung Whang et al., 
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2015; Siew Imm Ng et al., 2006; Raffaella Nocoletta & Rocco Servidio, 2012; 

Seongseop Kim et al.2014; Weisheng Chiu et al., 2016; Sangkyun Kim & 

Chanwoo Nam, 2015; Sun Hee Lee & Beverley Sparks, 2006; Chin Tsai Lin & 

Ya Ling Huang, 2009; Sangjae Lee et al., 2010; Bo H. Ferns & Andrew Walls, 

2012), Televisi (Yu Shan Lin & Jun Ying Huang, 2008; Sang Kyun Kim et al., 

2009; Sangkyun Kim, 2011; Hung Jen Su et al., 2010; Samuel Seongseop Kim et 

al., 2007; Samuel Seongseop Kim et al., 2014), Atraksi wisata (Yoo Shik Yoon et 

al., 2009), Kpop Culture (Jeongmee Kim, 2016; Eun Young Jung, 2009; So Jung 

Lee & Billy Bai, 2015; Jeong Suk Joo, 2011; Woongjae Ryoo, 2009; Younghan 

Cho, 2011; Seung Ho Kwon & Joseph Kim, 2013; Ubonrat Siriyuvasak & Shin 

Hyun Joon, 2007; Millie Chreighton, 2009), Film Tourism (Bongkosh 

Rittichainuwat & Suphaporn Rattanaphinanchai, 2014), Cultures (Shuling Huang, 

2011). 

 Data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis adalah dari beberapa 

peneliti yang melakukan penelitian di negara maju dengan topik penelitian 

sebagai tujuan untuk berkunjung kembali atau yang dikenal juga sebagai visit 

intention, yaitu Ji Yun et al. (2011) yang telah melakukan penelitian dengan 

adanya hubungan antar budaya atau Cross Cultural di Korea Selatan. Jeong Gil et 

al. (2009) dengan penelitian yang berhubungan dengan gambaran pada suatu 

tujuan atau yang dikenal sebagai Destination Image yang dilaksanakan di Korea 

Selatan. Yu Shan et al. (2010) penelitian yang dilakukan berupa tujuan untuk 

berkunjung atau yang disebut sebagai Visit Intention di Korea Selatan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yoo Shik et al. (2009) berupa tujuan untuk 

berkunjung atau yang disebut sebagai Visit Intention di Korea Selatan. Jeongmee 
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Kim (2016) yang telah melakukan penelitian dengan adanya hubungan tujuan 

untuk berkunjung atau Visit intention di Korea Selatan. Sangkyun et al. (2009) 

telah melaksanakan penelitian yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk 

berkunjung atau Visit Intention yang dilaksanakan di Korea Selatan. Namho et al. 

(2015) penelitian yang dilakukan berupa tujuan untuk berkunjung atau yang 

disebut sebagai Visit Intention yang penelitiannya dilaksanakan di Korea Selatan. 

Samuel et al. (2010) penelitian ini mengenai tujuan untuk berkunjung atau yang 

dikenal sebagai Visit Intention yang dilaksanakan di Hongkong. Eun-Young Jung 

(2009) melakukan penelitian yang bertemakan tujuan untuk berkunjung atau yang 

disebut juga sebagai Visit Intention yang dilakukan di Korea Selatan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sangkyun Kim (2011) bertemakan tujuan 

untuk berkunjung atau yang disebut juga sebagai Visit Intention yang dilakukan di 

Korea Selatan. Haesung et al. (2015) telah melaksanakan penelitian yang 

memiliki hubungan dengan tujuan untuk berkunjung atau Visit Intention yang 

dilaksanakan di Korea Selatan.  Siew Imm et al. (2006) penelitian yang dilakukan 

berupa tujuan untuk berkunjung atau yang disebut sebagai Visit Intention di 

Australia. Sojung Lee et al. (2015) dengan penelitian yang berhubungan dengan 

gambaran pada suatu tujuan atau yang dikenal sebagai Destination Image yang 

dilaksanakan di Korea Selatan. Raffaella et al. (2012) dengan penelitian yang 

berhubungan dengan gambaran pada suatu tujuan atau yang dikenal sebagai 

Destination Image yang dilaksanakan di Italy.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bongkosh et al. (2014) berupa tujuan 

untuk berkunjung atau yang disebut sebagai Visit Intention di Korea Selatan. 

Jeongsuk Joo (2011) yang telah melakukan penelitian dengan adanya hubungan 
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antar budaya atau Cross Cultural di Korea Selatan. Woongjae Ryoo (2009) 

melaksanakan penelitian yang berupa budaya globalisasi atau Globalization 

Culture yang di lakukan di Korea Selatan. Hung Jen et al. (2010) melakukan 

penelitian yang bertemakan tujuan untuk berkunjung atau yang disebut juga 

sebagai Visit Intention yang dilakukan di Taiwan. Younghan Cho (2011) 

penelitian yang dilakukan berupa tujuan untuk berkunjung atau yang disebut 

sebagai Visit Intention di Korea Selatan.  

Penelitian yang dilakukan Seung Ho et al. (2013) berupa tujuan untuk 

berkunjung atau yang disebut sebagai Visit Intention di Korea Selatan. Ubonrat et 

al. (2007) melakukan penelitian yang bertemakan tujuan untuk berkunjung atau 

yang disebut juga sebagai Visit Intention yang dilakukan di Korea Selatan. 

Shuling Huang (2011) yang telah melakukan penelitian dengan adanya hubungan 

antar budaya atau Cross Cultural di Taiwan. Samuel et al. penelitian yang 

dilakukan berupa tujuan untuk berkunjung atau yang disebut sebagai Visit 

Intention di Korea Selatan. Weisheng et al. (2016) dengan penelitian yang 

berhubungan dengan gambaran pada suatu tujuan atau yang dikenal sebagai 

Destination Image yang dilaksanakan di Korea Selatan. Sangkyun et al. (2015) 

penelitian yang dilakukan berupa tujuan untuk berkunjung atau yang disebut 

sebagai Visit Intention di Korea Selatan.  

Penelitian yang telah diteliti oleh Samuel et al. (2014) dengan adanya 

hubungan antar budaya atau Cross Cultural di Hongkong dan Taiwan. Sun Hee et 

al. (2006) yang telah melakukan penelitian dengan adanya hubungan antar budaya 

atau Cross Cultural di Australia dan Korea Selatan. Chin Tsai et al. (2009) 

dengan penelitian yang berhubungan dengan gambaran pada suatu tujuan atau 
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yang dikenal sebagai Destination Image yang dilaksanakan di Taiwan. Sangjae et 

al. (2010) penelitian yang dilakukan berupa tujuan untuk berkunjung atau yang 

disebut sebagai Visit Intention di Korea Selatan. Millie Creighton (2009) 

melakukan penelitian yang bertemakan tujuan untuk berkunjung atau yang disebut 

juga sebagai Visit Intention yang dilakukan di Jepang. Bo H et al. (2012) 

penelitian yang dilakukan berupa tujuan untuk berkunjung atau yang disebut 

sebagai Visit Intention di US. 

 Hasil yang didapatkan dari kumpulan data penelitian yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti yang melakukan penelitian di negara berkembang dengan topik 

penelitian sebagai tujuan untuk berkunjung kembali atau yang dikenal juga 

sebagai visit intention, yaitu Seongseop et al. (2014) melaksanakan penelitian 

yang bertemakan tujuan untuk berkunjung atau yang dikenal sebagai Visit 

Intention yang dilaksanakan di Malaysia. Ubonrat et al. (2007) melakukan 

penelitian yang bertemakan tujuan untuk berkunjung atau yang disebut juga 

sebagai Visit Intention yang dilakukan di Thailand. Samuel et al. (2014) yang 

telah melakukan penelitian dengan adanya hubungan antar budaya atau Cross 

Cultural di Thailand. Dari pengumpulan data-data jurnal yang telah dikumpulkan 

oleh penulis, artikel jurnal tersebut bergerak dalam bidang tourism atau pariwisata.  

 Dari pengumpulan artikel jurnal yang dilakukan oleh penulis, variabel 

dependen yang akan digunakan dalam penelitian penulis merupakan variabel 

dependen dalam tujuan untuk berkunjung (visit intention). Sedangkan variabel 

independen yang digunakan saat penelitian pada negara maju, dilaksanakan oleh 

Ji Yun et al. (2011) variable independen yang digunakan berupa kesehatan dalam 

melaksanakan perjalanan atau Health Tourism. Jeong Gil et al. (2009) variabel 
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independen yang digunakan yaitu pengalaman yang diambil dari pemandu wisata 

yang telah berkunjung ke negara tujuan, kabar yang disampaikan melalui mulut ke 

mulut, berita yang didapatkan melalui laporan pers dan berbagai macam 

kepercayaan.  

Variabel independen yang digunakan Yu Shan et al. (2010) berupa drama 

mini yang terkenal di Korea Selatan, Festival, Tempat pemberlanjaan dan 

Museum. Yoo Shik et al. (2009) variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa informational service, programs, souvenirs, food and 

facilities. Jeongmee Kim (2016) variabel independen yang digunakan yaitu 

kehidupan pada Korea Selatan seperti makanan, fashion, olahraga, dan drama. 

Sangkyun et al. (2009) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa drama yang ditayangkan di TV, Hallyu, Pertukaran film layar lebar dan 

program yang diproduksi untuk telivisi, Sirkulasi antar budaya program film dan 

televisi sebagai katalis untuk pariwisata. Namho et al. (2015) variabel independen 

yang digunakan yaitu situs web pada negara tujuan (Destination Websites).  

Samuel et al. (2010) variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa Korean Culture, Korean Food, Korean Pop Culture. Eun-Young Jung 

(2009) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Korean 

Television Drama, Korean Music, Korean Wave. Sangkyun Kim (2011) variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini berupa Korean drama, Korean 

TV programmes, Film Tourism. Haesung et al. (2015) variabel independen yang 

digunakan yaitu K-pop Culture, Popular Culture. Siew Imm et al. (2006) variabel 

independen yang digunakan yaitu Culture and Destination Culture. Sojung Lee et 
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al. (2015) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berupa K-pop 

star, pre-visit, during visit, post visit.  

Raffaella et al. (2012) variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa Relaxing, Pleasing, Exciting, Historical Attractiveness, 

Spending Free Time. Bongkosh et al. (2014) variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa Penyutingan film pada tempat tujuan, Budaya popular 

yang terdapat di Korea Selatan. Jeongsuk Joo (2011) variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni Korean Pop Culture, American Popular 

Culture, and Korean Film. Woongjae Ryoo (2009) variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa Ethnoscapes (Turis), Mediascapes 

(penyebaran lintas budaya melalui suatu media), Technoscapes (penyebaran 

teknologi ke seluruh dunia), Financescapes (aliran yang melintasi setiap negara 

yang berupa uang), Ideoscapes (Penyebaran mengenai suatu politik maupun 

ideologi yang mendunia).  

Hung Jen et al. (2010) variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa Korean TV dramas and Korean Culture. Younghan Cho 

(2011) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berupa drama 

Korea, Hallyu, tarian dan music, film dan penggemar para idola Korea. Seung Ho 

et al. (2013) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

Korean Wave, Korean Culture and Korean Music Video. Seongseop et al. (2014) 

menggunakan variabel independen berupa paket tour, tour, dan makanan hallal. 

Ubonrat et al. (2007) menggunakan variabel independen berupa film Korea, 

drama televisi, buku, musik dan makanan. Shuling Huang (2011) variabel 
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independen yang digunakan yaitu Korean wave, budaya Korea, budaya Jepang, 

program tv, film dan musik pop hingga makanan.  

Samuel et al. (2007) menggunakan variabel indepen berupa drama korea 

dan perjalanan berupa hallyu. Weisheng et al. (2016) variabel independen yang 

digunakan berupa wisata Korea, Hallyu, drama telivisi, musik pop, film. 

Sangkyun et al. (2015) menggunakan variabel independen berupa Hallyu, drama 

televisi, K-Pop concert. Samuel et al. (2014) variabel independen yang digunakan 

berupa makanan Korea, drama televisi, restoran Korea. Sun Hee et al. (2006) 

variabel independen yang digunakan yaitu wisata budaya yang aman, wisatawan 

yang mencari kegiatan non olahraga, pelancong aktif serta pelancong 

berkelompok. Chin Tsai et al. (2009) variabel independen yang digunakan berupa 

kepuasan, tren dalam melakukan perjalanan, rekreasi dan harga.  

Sangjae et al. (2010) memiliki variabel independen yang berupa 

akomodasi dan makanan, budaya, iklim dan citra. Millie Creighton (2009) 

menggunakan variabel independen berupa wisata drama, nasionalisasi, hidup kota 

kosmopolitan. Bo H et al. (2012) menggunakan variabel independen berupa citra 

destinasi wisata, pengenalan terhadap destinasi wisata, kualitas destinasi wisata 

dan loyalitas destinasi wisata. 
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2.3  Hubungan antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh pada Brand Equity (Citra Destinasi, Pengenalan Destinasi, 

Kualitas Destinasi dan Loyalitas Destinasi) terhadap Intensi 

Berkunjung  

 Brand Equity atau yang dikenal sebagai Ekuitas Merek yang dapat 

dipahami sebagai suatu asset atau liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu 

nama, simbol, merek yang dapat menambah atau mengurangi nilai pada suatu 

produk atau jasa. Pada Brand Equity pelanggan ataupun wisatawan dapat 

memberikan nilai dan dapat membantu para wisatawan dalam mengumpulkan 

informasi dan menafsirkan suatu produk maupun destinasi.  

 Menurut Aaker (2008) kualitas destinasi dan loyalitas destinasi merupakan 

suatu komponen dari konsep Brand Equity, sedangkan Hokey Min dan Hyesung 

Min (2007) dan Sembiring (2014) mengemukakan bahwa adanya motivasi bagi 

para wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi yaitu dengan adanya variabel 

persepsi akan kualitas suatu destinasi. Destination Awareness berperan penting 

dalam intense wisata yang dimana wisatawan cenderung mengunjungi suatu 

destinasi yang familiar serta merupakan destinasi yang dikenal oleh orang banyak 

sebagai destinasi wisata yang baik (Hsin Kuang Chi, 2009).  

 Govers and Go (2007) menyimpulkan bahwa suatu layanan pariwisata 

tidak berwujud sehingga citra destinasi merupakan suatu aspek yang penting pada 

dunia pariwisata. Sedangkan menurut Pangki (2016) niat wisatawan untuk 

berkunjung ke suatu destinasi akan semakin meningkat apabila suatu citra 

destinasi mengalami peningkatan yang baik.  
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2.3.2 Pengaruh pada Keterlibatan suatu Perjalanan yang Abadi Terhadap 

Citra Destinasi Wisata pada Faktor Niat Berkunjung 

Perjalanan atau wisata dianggap individu penting, menyenangkan dan 

utama dalam kehidupan para individu, sehingga para individu akan lebih berusaha 

untuk mempertahankan konsistensi antara nilai-nilai perjalanan dan sikap para 

individu terhadap pemilihan destinasi wisata yang akan dituju. Suatu nilai 

memiliki peran untuk dapat memilih suatu destinasi yang ingin dituju yang 

dimana citra destinasi tersebut sesuai dengan keyakinan akan perjalanan yang 

menyenangkan.  

Menurut penelitian Ferns et al. (2012) adanya hubungan yang terkait 

antara keterlibatan suatu perjalanan yang panjang dengan citra destinasi wisata. 

Sedangkan menurut Tasci & Gartner (2007) suatu realitas organisasi serupa dalam 

konsep pemasaran pariwisata yang dimana citra destinasi wisata merupakan 

elemen yang sangat penting dalam tujuan melakukan wisata. Pedoman terbaru 

untuk pemasaran pada suatu destinasi wisata mengakui bahwa pengembangan 

citra tujuan wisata didasarkan pada rasionalitas konsumen dan emosional, serta 

sebagai hasil dari 2 komponen atau dimensi utama (Lin et al., 2007). Sedangkan 

menurut Sanz et al. (2009) yang menyatakan bahwa adanya keterkaitan destinasi 

wisata terhadap faktor niat berkunjung dengan adanya dukungan dari 4 dimensi, 

yaitu: sumber daya wisata, lingkungan perkotaan, infrastruktur dan suasana kota 

serta lingkungan sosial ekonomi. 
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2.3.3 Pengaruh pada Keterlibatan suatu Perjalanan yang Abadi Terhadap 

Pengenalan Destinasi Wisata pada Faktor Niat Berkunjung 

 Seorang individu cenderung akan melakukan pengembangan pada struktur 

kognitif yang kompleks dan memiliki wawasan yang mendalam, ketika individu 

ingin mengejar suatu kegiatan yang berarti, menyenangkan dan dianggap penting 

bagi kehidupan individu. Konsumen menganggap pentingnya suatu kesenangan 

dalam berpergian dan ditengah-tengah kehidupan individu akan mencari informasi 

yang kompleksitas dalam skema yang kognitif sesuai dengan selera individu, serta 

mempertahankan struktur kognitif yang kompleks mengenai pilihan destinasi 

wisata yang akan dituju.  

Penelitian telah dilakukan oleh Ferns et al. (2012) yang menganalisis 

bahwa hubungan antara keterlibatan suatu perjalanan yang panjang dengan 

pengenalan destinasi wisata memiliki keterkaitan secara positif. Sedangkan 

menurut Wohlfeil & Wood (2007) literatur yang terkait dengan sebuah iklan acara 

terutama akan berfokus pada suatu sponsor acara yang dimana studi tersebut akan 

membahas hubungan antara kota atau pengalaman produk serta hubungan 

emosional antara peristiwa dengan merek atau tujuan, sehingga turis akan 

mengenal lebih dalam terhadap destinasi wisata.  

2.3.4 Pengaruh pada Keterlibatan suatu Perjalanan yang Abadi Terhadap 

Kualitas Destinasi Wisata pada Faktor Niat Berkunjung 

 Informasi dicari dan dikumpulkan melalui media, kunjungan atau sumber 

pribadi, dapat membantu dalam melakukan suatu perjalanan serta mendapatkan 

pengalaman yang berbeda dari orang yang suka melakukan perjalanan. Individu 

yang suka melakukan perjalanan harus memiliki pengetahuan atau wawasan yang 
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dapat membantu untuk menilai suatu kualitas destinasi wisata dan akan memilih 

tujuan wisata dengan adanya produk dan layanan yang memadai serta dapat 

melampaui harapan individu. Dengan demikian penelitian Ferns et al. (2012) 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif terkaitnya antara keterlibatan 

suatu penjalanan yang panjang dengan kualitas destinasi wisata.  

Menurut Zabkar et al. (2012) suatu tujuan dari fitur yang relevan sangat 

kontekstual dan penilaian kualitas tujuan harus mencerminkan aribut yang spesifik 

agar dapat menjadi ciri dari destinasi tersebut. Persepsi kulitas destinasi secara 

signifikan dapat mempengaruhi kepuasan niat perilaku secara signifikan, selain itu 

persepsi kualitas destinasi secara signifikan dan dapat langsung mempengaruhi 

niat perilaku seseorang (Chen et al., 2011; Zabkar et al., 2010). 

2.3.5 Pengaruh pada Keterlibatan suatu Perjalanan yang Abadi Terhadap 

Loyalitas Destinasi Wisata pada Faktor Niat Berkunjung 

 Umumnya keterlibatan suatu perjalanan yang panjang bagi seorang 

individu dalam bagian produk secara langsung akan berkaitan dengan loyalitas 

seorang individu terhadap suatu produk wisata. Loyalitas tergolong dalam suatu 

keterlibatan individu, sehingga pengunjung yang menunjukan tingkat keterlibatan 

yang tinggi merupakan loyalitas terhadap suatu destinasi wisata. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fatemeh Shafei (2016) menyatakan bahwa adanya hubungan 

antara keterlibatan suatu perjalanan yang panjang terhadap loyalitas destinasi 

wisata, begitu juga dengan Ferns et al. (2012) menyimpulkan bahwa adanya 

pengaruh antara keterlibatan suatu perjalanan yang panjang terhadap loyalitas 

destinasi wisata. Loyalitas wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat wisata 

dapat dilihat dari studi mengenai niat perilaku wisatawan yang merupakan hal 
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penting dalam pariwisata karena niat yang baik dalam menunjukkan loyalitas 

wisatawan (Prayag et al., 2013). 

 Pelanggan yang setia dianggap sebagai pelanggan yang berdedikasi 

terhadap suatu brand atau suatu kualitas dari tempat wisata (Chenini & Cherif, 

2016). Loyalitas pelanggan dapat dikembangkan melalui layanan pelanggan yang 

lebih baik, memuaskan, positioning, produk unggulan dan manajemen berbasis 

data. Sehingga destinasi wisata dapat dilihat sebagai suatu produk yang memiliki 

merek (nama, budaya dan identitas) serta wisatawan akan mengunjungi destinasi 

tersebut dan merekomendasikan destinasi wisata tersebut kepada kerabat dan 

orang sekitar (Vinerean, 2014). 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

 Penulis akan melaksanakan penelitian yang menggunakan beberapa 

variabel, berdasarkan penjelasan diatas yang dilakukan dengan topik penelitian 

sebagai penelitian niat untuk berkunjung atau yang dikenal juga sebagai visit 

intention yang dimana sebagai variabel dependen dan keterlibatan suatu 

perjalanan dalam jangka waktu yang lama terhadap citra gambaran suatu tujuan 

wisata (Destination Image) dan  mengenal lebih dalam mengenai destinasi wisata 

(Destination Awareness) dan  kualitas pada destinasi wisata (Destination Quality) 

serta loyalitas pada destinasi wisata (Destination Loyalty) sebagai variabel 

independen. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 Faktor Niat Berkunjung, Sumber: Bo H et al. (2012)  

2.4.2  Hipotesis 

 Perumusan hipotesis terhadap model penelitian yang tertera pada gambar 

diatas, yaitu: 

H1 : Enduring Travel Involvement secara positif memiliki keterkaitan dengan 

destination image. 

H2 : Enduring Travel Involvement secara positif memiliki keterkaitan pada 

destination awareness  

H3 : Enduring Travel Involvement secara positif terkait dengan destination 

quality  

H4 : Enduring Travel Involvement secara positif memiliki keterkaitan dengan 

destination loyalty. 
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