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BAB II  

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Keinginan untuk Mengunjungi Kembali 

Keinginan untuk mengunjungi kembali (revisit intention) ialah satu dari 

beberapa faktor yang berperan penting dalam sebuah pertumbuhan dan 

keberlangsungan di Industri pariwisata. Minat untuk mengunjungi kembali (revisit 

intention) itu sendiri merupakan sebuah keputusan yang diambil untuk 

mengunjungi kembali suatu daerah tujuan dipandang sebagai keputusan yang 

sangat kompleks dimana terdapat berbagai jenis faktor yang saling berhubungan, 

seperti kepuasan yang didapat semasa wisatawan menetap di daerah tersebut, 

berbagai jenis motivasi wisatawan, pengalaman yang sudah dimiliki oleh 

wisatawan sebelumnya. (Alegre dan Cladera, 2009; Pratminingsih, 2014).  

Hal yang sama dengan konsep yang berbeda juga dinyatakan oleh Cole dan 

Chancellor (2009). Mereka menyatakan pendapatnya melalui sudut pandang 

sebuah festival yang mana bila sebuah festival dapat memberikan serta 

mengelolah tingkat pelayanan yang berkualitas, dan akan ada lebih banyak lagi 

pelanggan yang merasa puas akan pelayanan tersebut, maka semakin besar 

peluang seorang pelanggan untuk kembali mengunjungi suatu festival.  

Melalui faktor - faktor yang saling berkaitan di atas, terdapat peluang yang 

sangat baik akan meningkatnya keputusan wisatawan untuk mengunjungi kembali 

suatu daerah tujuan, dalam waktu yang dekat ataupun dalam jangka waktu yang 

panjang (Hallman et al. 2013). Hal itu disebabkan oleh tingkat keinginan untuk 

mengunjungi kembali suatu daerah bagi pengunjung yang baru pertama kali 

mengunjungi suatu tempat biasanya dipengaruhi oleh performa keseluruhan 
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daerah tersebut, sedangkan bagi pengunjung yang sudah berulangkali 

mengunjungi daerah tersebut kemungkinan sebagian besarnya dipengaruhi oleh 

usaha-usaha promosi yang dilakukan oleh pihak-pihak daerah tujuan, yang 

mampu mengingatkan wisatawan akan pengalaman positif yang sudah mereka 

miliki serta informasi akan atraksi wisata baru yang telah disebarluaskan.  

Sementara repeat visitor adalah wisatawan yang peka terhadap suatu daerah 

tujuan yang ekspektasinya berlandaskan kunjungan yang pernah terjadi 

sebelumnya. Biasanya wisatawan seperti ini memiliki tingkat kepuasan yang baik 

dan terdapat kemungkinan mereka akan mengunjungi daerah wisata yang sama di 

kemudian hari. Selain itu, relaksasi dan rasa kekeluargaan merupakan motif yang 

paling sering dilontarkan oleh wisatawan untuk menjadi dasar suatu kunjungan 

dan mereka lebih cenderung memilih aktivitas sosial seperti berbelanja, 

mengunjungi dan makan bersama teman dan keluarga. Mereka juga biasanya 

menetap dan menghabiskan waktu lebih lama dan secara intensif, namun 

mengunjungi sedikit tempat atau atraksi wisata (Quintal, 2010). 

2.2 Model-model penelitian terdahulu 

Peneliti mengadakan suatu riset akan keinginan untuk mengunjungi kembali 

suatu daerah tujuan (revisit intention) yang mana topik ini merupakan salah satu 

pokok pembahasan yang masih hangat dan sering di jadikan sebagai bahan 

penelitian dan merupakan topik yang menarik perhatian peneliti. Peneliti berhasil 

mengumpulkan 35 jurnal internasional termasuk jurnal utama yang peneliti 

gunakan dan jurnal yang variabel dependennya adalah revisit intention atau 

keinginan untuk mengunjungi kembali. Database jurnal berbasis online seperti 

Emerald Insight, Elsevier, Sage Publication, Taylor and Francis online, Wiley 
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dan Google Scholar merupakan sumber yang memiliki pengaruh sangat besar bagi 

peneliti selama peneliti pengumpulan data. Untuk meperoleh data-data yang 

diperlukan, peneliti memakai beberapa kata kunci seperti revisit intention, 

intention to revisit, intention to return, returning intention.  

Secara keseluruhan, 35 jurnal diatas dilakukan dalam retangan waktu kurang 

lebih 10 tahun.  Peneliti menemukan 4 penelitian yang di lakukan pada tahun 

2009 (Alegre & Cladera; Cole et al. ; Huang et al. ;Martinez et al.), 2 penelitian 

yang dilakukan pada tahun 2010 (Li et al.; Quintal & Polczynski), 1 penelitian 

yang dilakukan pada tahun 2011 (Jo Phillips et al.), 3 penelitian pada tahun 2012 

(Brida et al.; Kabadayi & Alan; Prayag & Ryan), 5 penelitian pada tahun 2013 

(Assaker & Hallak; Cheng & Lu; Choo & Patrick; Chou; Hallman et al.), 5 

penelitian pada tahun 2014 (Anton et al.; Chew & Jahari; Khuong & Ha; Hung et 

al., Pratminingsih et al.), 5 penelitian pada tahun 2015 (Dayour et al.; Liu & Lee; 

Ranjbarian & Pool; Stylos et al.; Tosun et al.), 2 penelitian pada tahun 2016 

(Barnes et al.; Thiumsak & Ruangkajanases), 6 penelitian pada tahun 2017 (Abou-

shouk et al.; Abu Bakar et al.; J.H Kim; Loi et al.; Min Song et al.; Stylos et al.), 2 

penelitian pada tahun 2018 (Cheng et al.; Wu et al.).  

Penelitian yang mengangkat keinginan seseorang untuk mengunjungi 

kembali suatu daerah telah di lakukan di beberapa negara, ialah negara yang maju 

ataupun negara yang sedang berkembang. Adapun negara-negara maju yang 

melakukan penelitian atas topik tersebut antara lain seperti Australia (Quintal & 

Polczynski, 2010), Austria (Hallman et al. 2013), Denmark (Barnes et al. 2016), 

France (Assaker & Hallak, 2013), Germany (Assaker & Hallak, 2013; Hallman et 

al. 2013), Greece (Stylos et al. 2015; 2017), Hongkong (Huang et al. 2009; Cheng 
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et al. 2018), Spain (Alegre & Cladera, 2009; Anton et al. 2014; Martinez et al. 

2009), Taiwan (Cheng & Lu, 2013; Chou, 2013; Hung et al. 2014; Liu & Lee, 

2015; J.H.Kim, 2017; Loi, 2017; Wu et al. 2018), United States (Cole et al. 2009;  

Brida et al. 2012; Phillips et al. 2011; Li et al. 2010; Choo & Patrick, 2013) 

United Kingdom (Assaker & Hallak, 2013),  

Penelitian yang membahas tentang keinginan untuk mengunjungi kembali 

juga telah dilakukan oleh Negara yang sedang berkembang seperti China (Huang 

et al. 2009; Song, 2017; Cheng et al. 2018), Egypt (Abou-shouk et al. 2017), 

Ghana (Dayour et al. 2015), Indonesia (Pratminingsih et al. 2014), Iran 

(Ranjbarian & Pool, 2015), Malaysia (Chew & Jahari, 2014), Mauritus (Prayag & 

Ryan, 2012), Thailand (Thiumsak & Ruangkanjanases, 2016), Turkey (Kabadayi 

& Alan, 2012; Tosun et al. 2015; Abubakar et al. 2017). 

Riset yang mengangkat topik ini dilakukan oleh banyak peneliti dan dapat 

ditemukan dalam berbagai jenis industri diantaranya seperti industri pariwisata 

(Abu bakar et al. 2017; Aboushouk et al. 2017; Alegre & Cladera, 2009; Anton et 

al. 2014; Assaker & Hallak, 2013; Barnes et al. 2016; Brida et al. 2012; Cheng & 

Lu, 2013; Cheng et al. 2018; Chew & Jahari, 2014; Choo & Patrick, 2013; Cole et 

al. 2009; Dayour et al. 2015; Hallman et al. 2013; Huang et al. 2009; J.H Kim, 

2017; Khuong & Ha, 2014; Li et al. 2010; Liu & Lee, 2015; Loi et al. 2017; 

Martinez et al. 2009; Phillips et al. 2011; Prayag & Ryan, 2012; Quintal & 

Polczynski, 2010;  Ranjbarian & Pool, 2015; Stylos et al. 2015; Thiumsak & 

Ruangkanjanases, 2016; Tosun et al. 2015; Wu et al. 2018), industri kuliner 

(Chou, 2013), industri keramik (Hung et al. 2014) dan industri retail (Kabadayi & 

Alan, 2012). 

Novi Hartanti. Analisis Pengalaman Wisatawan, Pandangan Wisata dan Kepuasan Menyeluruh Wisatawan terhadap 
Keinginan Wisatawan untuk Mengunjungi Kembali ke Kota Batam 
UIB Repository©2019



11 

 

Universitas Internasional Batam 

 

Terdappat beberapa jenis variabel dalam penelitian ini diantaranya adalah 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen yang hendak 

diuji melalui penelitian adalah pengalaman wisatawan (Huang et al. 2009; J.H. 

Kim, 2017), Pandangan wisata (Cheng et al. 2018; J.H.Kim, 2017; Loi et al. 2017) 

& Kepuasan menyeluruh wisatawan (Aboushouk et al. 2017; Alegre & Ciadera, 

2009; Brida et al. 2012; Choo & Patrick, 2013; Chou, 2013; Cole et al. 2009; 

Dayour et al. 2015; J.H Kim, 2017; Khuong & Ha, 2014; Loi et al. 2017; Phillips 

et al. 2011; Pratminingsih et al. 2014; Prayag & Ryan, 2012; Quintal & 

Polczynski, 2010; Ranjbarian & Pool, 2015). 

2.3 Hubungan antar Variabel  

2.3.1 Pengalaman wisatawan terhadap Pandangan wisata 

Pengalaman wisata seorang wisatawan baik itu pengalaman buruk maupun 

pengalaman baik, itu akan memberikan dampak langsung terhadap pandangan 

wisatawan tersebut terhadap suatu daerah wisata. Selain itu, hal tersebut juga 

dapat membentuk pondasi kesetiaan (J.H.Kim, 2009).  

2.3.2 Pandangan wisata terhadap Kepuasan menyeluruh wisatawan 

Melalui penelitiannya, assaker et al (2013) menyatakan pandangan wisata 

memiliki keterkaitan secara signifikan dengan tingkat kepuasan wisatawan. Hal 

itu juga memberikan dampak signifikan terhadap keinginan turis untuk kembali 

mengunjungi suatu tujuan atau daerah wisata. 

Menurut Prayag & Ryan (2011), terdapat korelasi yang positif antara 

pandangan wisata dan rasa puas yang di rasakan wisatawan. Dalam riset tersebut, 

tingkat kepuasan wisatawan juga menjadi mediasi bagi pandangan wisata terhadap 

kesetiaan wisatawan yang mana juga terdapat hubungan yang positif. 
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J. H. Kim (2009) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa 

pandangan wisata berpengaruh signifikan atas kepuasan wisatawan akan 

kunjungannya ke suatu daerah tujuan wisatawan. Hal itu dapat memicu naiknya 

rasa ingin atau minat yang di rasakan oleh turis untuk melakukan kembali 

kunjungan yang pernah mereka lakukan ke suatu daerah wisata itu lagi. 

2.3.3 Kepuasan menyeluruh wisatawan terhadap Keinginan untuk 

mengunjungi kembali 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Alegre & Cladera pada tahun 2009 

menyatakan bahwa kepuasan wisatawan merupakan alasan utama terjadinya 

proses di mana mereka memutuskan untuk mengunjungi kembali suatu tempat 

atau daerah wisata. Dia juga menyatakan bahwa wisatawan yang sering 

mengunjungi suatu tempat merupakan aset bagi daerah tujuan wisata yang matang 

dan mereka seharusnya menjadi salah satu sumber perhatian yang digunakan 

untuk meningkatkan perkembangan daerah wisata tersebut.  

Cole et al (2009) mendapati bahwa kualitas fasilitas penyokong seperti 

hiburan yang terdapat di suatu daerah wisata dapat meningkatkan pengaruh 

kepuasan wisatawan secara menyeluruh, dan hal tersebut memperkuat potensi 

wisatawan untuk mengunjungi kembali suatu daerah wisata. 

Menurut Rust & Oliver melalui penelitian yang dilakukan oleh Ranjbarian 

& Pool pada tahun 2015 menyatakan kepuasan seseorang merupakan pengalaman 

positif pribadi yang di rasakan oleh masing-masing pribadi. Kepuasan itu sendiri 

merupakan sebuah ekspektasi dari sebuah perjalanan. Apabila wisatawan 

memiliki pengalaman yang memuaskan, maka hal itu akan mereka gunakan untuk 

menentukan apakah mereka akan mengunjungi kembali daerah itu atau tidak. 
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 Pendapat dari Assaker et al. (2013), ia menyatakan kepuasan pelanggan 

adalah determinan yang paling berpengaruh secara signifikan atas keinginan turis 

untuk kembali melakukan kunjungan ke suatu daerah / tempat wisata, dalam 

waktu yang tergolong singkat maupun dalam waktu yang tergolong cukup 

panjang. Ia juga menyatakan bahwa kepuasan wisatawan merupakan alasan yang 

memperkuat hubungan antara pandangan wisatawan terhadap suatu daerah wisata 

dan keinginan turis untuk mengunjungi kembali ke daerah wisata tersebut.  

Hasil pada penelitian Choo & Petrick (2013) menyatakan bahwa ditemukan 

hubungan positive signifikan akan kepuasan wisatawan terhadap keinginan atau 

minat wisatawan untuk mengunjungi kembali suatu tempat apabila terjadinya 

interaksi dengan teman seperjalanan dibandingkan dengan interaksi dengan 

wisatawan lainnya. Sedangkan menurut bigne et al (2001) di dalam penelitiannya, 

tingkat kepuasan seseorang hanya positif mempengaruhi keinginannya untuk 

merekomendasikan kepada orang lain daripada mengunjungi kembali suatu 

tempat. 

2.3.4 Pandangan wisata terhadap Keinginan untuk berkunjung kembali 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Stylos et al., (2017) didapati 

wisatawan dengan dua kewarganegaraan yang berbeda, Warga Negara Inggris dan 

Rusia. Selain itu, didalam penelitian ini, terdapat tiga jenis pandangan wisata yang 

berbeda yaitu pandangan wisata kognitif, pandangan wisata affektif dan 

pandangan wisata konaktif. Penelitian ini mendeskripsikan ketidakadaan 

hubungan signifikan antara pandangan wisata kognitif dan keingininan untuk 

mengunjungi kembali suatu daerah tujuan wisata.  
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Sama hal nya terhadap hubungan antara pandangan wisata afektif  dan 

keinginan untuk kembali mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Namun, 

terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan diantara pandangan wisata 

konatif dan keinginan wisatawan untuk kembali berkunjung ke suatu daerah 

tujuan wisata.  

Menurut Cheng et al., (2013), pendangan wisata memiliki hubungan dengan 

keinginan untuk mengunjungi kembali ke suatu daerah tujuan wisata secara tidak 

langsung, di karenakan terdapat nilai pelanggan (perceived value) sebagai faktor 

mediasi. Sedangkan menurut J.H. Kim (2017), pandangan wisata memiliki 

pengaruh dalam memprediksi keinginan wisatawan untuk kembali mengunjungi 

destinasi yang sama. Wisatawan yang menunjukkan pandangan wisata yang baik 

memiliki tingkat kepuasan yang relative lebih tinggi dan hal tersebut merupakan 

hal yang baik karena terdapat kesempatan yang baik pula bagi wisatawan tersebut 

kembali mengunjungi suatu daerah atau destinasi pariwisata. 

2.3.5 Pengalaman wisatawan terhadap Keinginan Untuk Mengunjungi 

Kembali 

Menurut penelitian J.H Kim (2017), pengalaman wisatawan berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap keinginan turis untuk kembali mengunjungi 

suatu daerah tujuan / destinasi wisata.  Keinginan untuk mengunjungi kembali 

Lam & Hsu (2004) juga menyatakan bahwa seiring bertambahnya jumlah 

wisatawan yang berkunjung, keinginan penduduk asli china untuk datang kembali 

mengunjungi hongkong menjadi lebih kuat. Menurut Huang et al., (2009), 

pengalaman wisatawan menunjukan hubugan positif secara signifikan, apabila 

wisatawan memiliki kesan positif terhadap suatu daerah wisata dimana kesan 
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positif tersebut memberikan kepuasan tersendiri kepada wisatawan, terdapat 

kesempatan yang tinggi bahwa wisatawan akan mengunjungi kembali daerah 

wisata tersebut, yang mana didalam jurnal ini adalah Hongkong.  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1  Pengaruh pengalaman wisatawan, pandangan destinasi wisata dan 

kepuasan menyeluruh wisatawan terhadap minat untuk kembali, Sumber: J.H 

Kim, 2017 

 

Peneliti mengangkat topik penelitian Jong-Hyeong Kim pada tahun 2017 

yang berjudul “The Impact of Memorable Tourism Experiences on Loyalty 

Behaviors: The Mediating Effects of Destination Image and Satisfaction”. Peneliti 

menggunakan kembali topik penelitian tersebut dengan menggunakan format 

dasar yang dimodifikasi untuk menguji hubungan dari setiap variabel yang 

digunakan. Mulanya, terdapat 9 hipotesis dalam penelitian ini dan beberapa topik 

diantaranya adalah memorable tourism experience sebagai variabel independen, 

destination image dan overall satisfaction sebagai variabel mediasi dan revisit 

intention serta WOM intention sebagai variable dependen. Namun, setelah 
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dimodifikasi dan peneliti memutuskan untuk menghilangkan 4 hipotesis, 1 

variabel dependen yaitu WOM intention dan memindahkan variabel mediasi 

menjadi variabel independen, sehingga terdapat 5 hipotesis dan memorable tourist 

experience, destination image dan overall satisfaction sebagai variabel 

independen dan revisit intention sebagai variabel dependen.  

2.4.2 Hipotesis 

Berdasarkan penjabaran figur penelitian di atas, dapat di simpulkan bahwa 

riset ini memiliki 5 hipotesis sebagai berikut: 

H1 :  Pengalaman wisatawan memiliki pengaruh  terhadap pandangan wisata. 

H2 :  Pandangan wisata memiliki pengaruh terhadap kepuasan menyeluruh 

wisatawan. 

H3 :  Kepuasan menyeluruh wisatawan memiliki pengaruh terhadap keinginan 

wisatawan untuk kembali. 

H4 :  Pandangan wisata memiliki pengaruh terhadap keinginan wisatawan untuk 

kembali. 

H5 :  Pengalaman wisatawan memiliki pengaruh terhadap keinginan untuk 

kembali. 
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