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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Definisi Niat Bekunjung kembali 

Faktor yang memengaruhi niat tamu untuk melakukan kunjungan kembali 

ke suatu Negara berhubungan dengan kepuasannya pada masa lampau yang 

berhubungan dengan kesetiaan pelanggan, kualitas pelayanan, citra perusahaan, 

pengalaman emosional. Qu (2017) niat berkunjung kembali diartikan sebagai 

kemungkinan pengunjung untuk kembali ke tujuan wisata di masa depan. Hal ini 

menjadi tolak ukur pengunjung kembali ke tempat menarik di masa depan. 

Beberapa indikator terkait dengan niat mengunjungi kembali: kepuasan pelanggan 

(Al-alak dan El-refae, 2012), kesetiaan pelanggan (Kim, Duncan, dan Chung, 

2015), Kualitas Pelayanan (Chen & Chen, 2007), citra perusahaan (Yang, 2014), 

dan pengalaman emosional (Wirtz & Bateson, 1999). Cronin dan Taylor (1992) 

dan Huang dan Lu (2007) berpendapat bahwa kepuasan pelanggan harus menjadi 

salah satu faktor yang memengaruhi niat berkunjung kembali orang ke suatu 

negara secara signifikan. 

 

2.2 Model-model penelitian terdahulu 

 Selama Sembilan belas tahun belakangan, observasi tentang Revisit 

Intention diteliti secara berkala. Hal ini penulis dapatkandari hasil pencarian di 

mesian pencari google scholar yang melibatkan 37 jurnal internasional. Kata 

kunci yang digunakan antara lain destination image factors, influence of 

destination image, destination image as a tourist draw. Dari hasil pencarian 

penulis dapat menyimpulkan bahwa topic Revisit Intention masih bagus untuk 

diteliti. 

Di negara maju maupun berkembang, penelitian tentang niat berkunjung 

kembali sudah pernah diteliti. Beberapa negara yang melakukan penelitian dan 

menjadi sumber data untuk penelitian terkait niat berkunjung kembali, yakni USA 

(WooMi Jo Phillips et al., 2013) Variabel independen yang terlibat didalam 

penelitian ini adalah Gambaran Destinasi, adapun nilai persepsi, kepuasan yang 

menjadi variabel intervening terhadap niat berkunjung kembali. Tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara gambaran destinasi terhadap niat mengunjungi 

kembali berbanding lurus dengan nilai persepsi yang juga tidak memiliki 
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hubungan signifikan positif terhadap niat berkunjung kembali wisatawan. Dalam 

melakukan penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang ditemui, pertama, data 

yang tersebar tidak secara acak, menyebabkan tidak mewakili negara di pedesaan. 

Kedua, nilai persepsi pengunjung diuji menggunakan satu item pengujian saja. 

Ketiga, ada kemungkinan lain atribut untuk mengukur kepuasan spesifik.  

  Negara Indonesia (Sri Astuti Pratminingsih, et al., 2014) penelitian 

dilakukan menggunakan Motifasi dan Gambaran Destinasi sebagai variabel 

independen, kepuasan sebagai variabel intervening dan variabel dependen adalah 

niat berkunjung kembali. Dimana terdapat hubungan yang signifikan positif antara 

gambaran destinasi dengan niat berkunjung kembali.   

 Negara China (Xiangbin Yan, Jing Wang, Michael Chau, 2015) penelitian 

dilakukan menggunakan kualitas makanan, kualitas pelayanan, atmosfer, harga 

dan nilai sebagai variabel independen terhadap niat berkunjung kembali sebagai 

variabel dependen. Dimana terdapat pengaruh signifikan positif di dalam 

penelitian ini. Beberapa keterbatasan yang dimiliki adalah internet yang anonim 

sehingga pelanggan memiliki sedikit tekanan sosial untuk mengapresiasikan 

perasaan mereka dan yang kedua ulasan ditulis berdasarkan inisiatif dari 

konsumen sendiri setelah mendapatkan pelayanan. 

 Negara Taiwan (Ching-Fu Chen et al., 2010) penelitian dilakukan 

menggunakan kualitas pengalaman sebagai variabel independen, nilai keuntungan 

dan kepuasan sebagai variabel intervening terhadap niat perilaku. Dimana kualitas 

pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan positif, dan variabel lainnya 

memiliki pengaruh signifikan positif dan saling berhubungan satu sama lain 

terhadap niat perilaku.   

Negara China (Hongmei Zhang Yan Wu Dimitrios Buhalis, 2017) 

penelitian dilakukan menggunakan gambaran kota dan gambaran destinasi sebagai 

variabel independen, pengalaman wisata berkesan sebagai variabel intervening 

terhadap niat berkunjung kembali yang memiliki pengaruh signifikan positif.  

Negara Finland (Dafnis N. Coudounaris et al., 2017) penelitian dilakukan 

menggunakan hedonisme, budaya lokal, keterlibatan, pengetahuan dan perasaan 

buruk terhadap niat perilaku yang memiliki hubungan signifikan positif. Beberapa 

keterbatasan yang dimiliki adalah pengumpulan survei hanya dari satu tujuan, 
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terbatas dalam waktu dan sumber daya, serta penerjemahan kuisioner harus dalam 

berbagai bahasa (bukan hanya bahasa inggris). 

Negara Malaysia (Faizan Ali et al., 2016) penelitian dilakukan 

menggunakan ketenangan pikiran, perkembangan unik, interaktivitas, dan 

pembelajaran sebagai variabel independen. Variabel intervening yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah ingatan dan kepuasan terhadap niat perilaku. Terdapat 

hubungan yang signifikan positif antara kepuasan terhadap niat perilaku. 

Keterbatasan yang dimiliki adalah penelitian dilakukan hanya di dua negara 

bagian Malaysia, sehingga tidak terdapat data secara umum. 

 Negara United Arab Emirates (Abdul Rahim Julaimi, 2016) penelitian 

dilakukan menggunakan gambaran pariwisata dan pengalaman pariwisata sebagai 

variabel independen. Respon wisatawan sebagai variabel intervening terhadap niat 

berkunjung kembali.  

Negara Pakistan (Muhammad Ahmad Raza, 2016) penelitian dilakukan 

menggunakan kualitas pelayanan dan kualitas persepsi sebagai variabel 

independen. Memiliki kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening terhadap 

niat perilaku. Terdapat hubungan yang signifikan positif antara kepuasan dan 

kualitas pelayanan, begitu juga dengan persepsi kualitas terhadap niat berkunjung 

kembali, dan kepuasan pelanggan terhadap niat berkunjung kembali.  

Negara Italy (Anna Romiti et al., 2016) penelitian dilakukan menggunakan 

Sikap Staf, layanan informasi, valensi, tempat, tantangan, dan nilai sebagai 

variabel independen. Dan niat berkunjung kembali sebagai variabel dependen. 

Valensi dan sikap staf tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap niat 

berkunjung kembali, sedangkan layanan informasi, tempat, tantangan dan nilai 

berpengaruh signifikan positif terhadap niat berkunjung kembali. Keterbatasan 

yang dimiliki adalah cara menganalisa hanya pada satu peristiwa dan tidak secara 

komparatif. 

Negara Malaysia (Yen- Nee Goh, 2015) penelitian yang melibatkan sikap, 

norma subjektif, persepsi perilaku, dan keseluruhan gambaran merupakan variabel 

independen dari penelitian ini. Kepuasan pelanggan merupakan variabel 

intervening dari penelitian ini terhadap niat berkunjung kembali. Tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara persepsi perilaku dan keseluruhan gambaran 
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dalam penelitian ini, namun terdapat pengaruh yang signifikan positif antara 

sikap, norma subjektif terhadap niat berkunjung kembali. Keterbatasan yang 

dimiliki adalah responden yang rendah dan jumlah sampel yang sedikit. 

Negara Inggris (Nikolaos Stylos et al) penelitian yang melibatkan gambar 

tujuan kognitif, gambar tujuan afektif, gambar tujuan konatif, dan lampiran tempat 

sebagai variabel independen. Adapun gambar holistic merupakan variabel 

intervening terhadap niat berkunjung kembali sebuah destinasi wisata. Terdapat 

hubungan yang signifikan positif gambar kognitif dan gambar afektif terhadap 

gambar holistik. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengukuran belum diuji 

sebelumnya dengan turis inggris.  

Negara Thailand (Roy Henkel et al., 2006) penelitian yang melibatkan 

fungsional, sosial, emosional, epistemik, bersyarat sebagai variabel independen. 

Memiliki variabel intervening citra yang bermanfaat terhadap keputusan untuk 

mengunjungi tempat wisata.  

 Negara Nothern Ghana (Frederick Dayour et al., 2015) penelitian 

melibatkan motifasi turis internasional untuk berwisata sebagai variabel 

independen. Kepuasan berwisata sebagai variabel intervening terhadap niat 

berkunjung kembali. Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan dan niat 

berkunjung kembali. Adapun keterbatasan yang dimiliki adalah tidak 

dimasukkannya sosio-demografis responden karakteristik dan pengalaman 

perjalanan yang dapat membantu dalam penelitian ini. 

Negara Korea Selatan (Min-Seong Kim et al., 2017) penelitian melibatkan 

ekonomi, budaya dan lingkungan sebagai variabel independen terhadap niat 

berkunjung kembali. Terdapat pengaruh signifikan antara ekonomi, budaya dan 

lingkungan terhadap niat berkunjung kembali. Beberapa kelemahan yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah masih sempit jangkauan model, mediatornya masih 

terbatas, dan pengambilan sampel dibatasi akibat adanya masalah privasi dan hak 

milik. 

Negara China (Yu-Hsiu Wang et al., 2015) penelitian yang melibatkan 

rekreasi sebagai variabel independen. Kepuasan sebagai variabel intervening 

terhadap niat berkunjung kembali.  Dari hasil pengujian yang dilakukan, terdapat 
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pengaruh signifikan antara rekreasi terhadap niat berkunjung kembali, rekreasi 

terhadap kepuasan, dan kepuasan terhadap niat berkunjung kembali. 

Negara Malaysia (Salmi Mohd Isa and Lizana Ramli, 2013) penelitian 

yang melibatkan kesadaran tujuan, tujuan gambar, dan motifasi sebagai variabel 

independen. Dari mulut ke mulut merupakan variabel intervening terhadap 

kunjungan wisatawan. Terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran tujuan dan 

motifasi terhadap kunjungan wisatawan. Beberapa keterbatasan yang dimiliki 

adalah sampel berasal hanya dari satu akuarium laut di Malaysia, tidak digunakan 

studi longitudinal. 

Negara China (Chung-Hsien Lin, 2016) penelitian yang melibatkan 

pengalaman masakan dan kesejahteraan psikologis merupakan variabel indepen. 

Terdapat persepsi kesehatan diri sebagai variabel intervening terhadap niat 

berkunjung kembali. Hasil pengujian membuktikan adanya pengaruh signifikan 

pengalaman masakan dan kesejahteraan psikologis terhadap niat berkunjung 

kembali, sedangkan pengalaman masakan hanya memengaruhi kesejahteraan 

psikologis. Keterbatasan dari penelitian ini adalah temuan dan kesimpulan tidak 

berlaku lebih luas dikarenakan ruang lingkup geografis. 

Negara USA (Shu Tian Cole dan H. Charles Chancellor, 2008) penelitian 

yang melibatkan program, fasilitas, dan hiburan sebagai variabel independen. 

Terdapat kepuasan keseluruhan dan pengalaman keseluruhan sebagai variabel 

intervening terhadap niat berkunjung kembali. Program, fasilitas, dan hiburan 

memiliki hubungan signifikan terhadap kualitas pengalaman pengunjung, kualitas 

pengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap keseluruhan kepuasan.  

Negara Portugal (do Valle et al., 2006) penelitian ini menempatkan 

kepuasan umum, kepuasan atribut dan pemenuhan harapan dalam variabel 

independen. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah niat loyalitas tujuan 

terhadap niat untuk kembali. Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan 

terhadap niat untuk kembali.  

Negara Sri Lanka (Priyan Perera et al., 2013) penelitian ini menempatkan 

kunjungan sebelumnya sebagai variabel independen. Nilai persepsi, kepuasan dan 

kualitas perjalanan merupakan variabel intervening terhadap niat perilaku di masa 

depan. Terdapat hubungan yang signifikan positif antara kunjungan sebelumnya 
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terhadap niat perilaku di masa depan. Ada keterbatasan yang dimiliki oleh 

penelitian ini adalah kurangnya waktu untuk mengumpulkan data. 

Negara Kanada (Peter Murphy et al., 2000) penelitian ini menempatkan 

lingkungan dan infrasturuktur sebagai variabel independen. Variabel intervening 

kualitas dan nilai terhadap niat untuk kembali.  Dalam penelitian ini memiliki 

hasil signifikan positif satu sama lain. Keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah adanya pengumpulan data sekunder yang digunakan untuk 

hal lainnya. 

 Negara Amerika Serikat (Shu Tian Cole et al., 2004) penelitian ini 

menempatkan kualitas pengalaman dan kualitas pertunjukkan merupakan variabel 

independen. Menempatkan kepuasan keseluruhan dalam variabel intervening 

terhadap niat berkunjung kembali. Adanya pengaruh signifikan kualitas 

pertunjukkan terhadap kepuasan keseluruhan dan kepuasan keseluruhan terhadap 

niat berkunjung kembali. Terdapat keterbatasan dalam metodologi penelitian. 

Negara Malaysia (Ataul Karim Patwary et al., 2016) penelitian ini 

melibatkan akomodasi, transportasi, pelayanan makanan dan minuman, hiburan, 

komunitas dan sekelilingnya merupakan variabel independen dalam penelitian ini. 

Ada konsumsi emosi dan kepuasan kunjungan sebagai variabel intervening  

terhadap niat berkunjung kembali. Dalam penelitian ini terdapat pengaruh yang 

signifikan positif antara variabel independen, intervening, dan variabel dependen. 

Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini berupa hasil penelitian 

dapat berubah oleh waktu. 

Negara Polandia (Marek M. Nowacki, 2009) penelitian ini melibatkan 

motifasi dan kualitas pertunjukkan sebagai variabel independen. Dalam hal 

variabel intervening terdapat kepuasan dan keuntungan terhadap niat perilaku. 

Dari hasil penelitian, kita menemukan bahwa kualitas kinerja dan kepuasan 

penyedia pengunjung tidak berkolerasi signifikan.  

Negara Korea (Dong-Mo Koo et al., 2010) penelitian ini memiliki variabel 

independen yaitu atmosfer. Menunjukkan emosi sebagai variabel intervening 

terhadap niat perilaku. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara atmosfer, emosi 

dan niat perilaku.  
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Negara Taiwan (Chao-Chan Wu, 2011) penelitian ini memiliki gambaran 

rumah sakit sebagai variabel independen. Memiliki variabel intervening kualitas 

pelayanan dan kepuasan pasien terhadap niat berkunjung kembali. Gambaran 

rumah sakit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan, gambaran 

rumah sakit memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah pelayanan medis yang disediakan oleh rumah sakit. 

Data yang didapatkan dari negara berkembang lainnya adalah India, 

Indonesia. Dalam data yang telah kita lihat, perbandingan data antara negara 

berkembang dan maju tidak terlalu terlihat. Meskipun demikian data penelitian 

dari Indonesia terkait Niat Berkunjung kembali masih sedikit diteliti. Dengan 

demikian penelitian terkait Niat Berkunjung masih bagus dan terbuka untuk 

diteliti. 

Responden yang di dapat pada niat berkunjung kembali/revisit intention 

dikelompokkan menjadi dua, yaittu responden wisatawan 

internasional/International tourist (WooMi Jo Phillips et al., 2013; Sri Astuti 

Pratminingsih, Christina Lipuringtyas Rudatin, dan Tetty Riment., 2014; Yooshik 

Yoon dan Muzaffer Uysal, 2015; Ching-Fu Chen dan Fu-Shian Chen, 2010; 

Hongmei Zhang Yan Wu Dimitrios Buhalis, 2017; Dafnis N. Coudounaris et al., 

2017; Faizan Ali et al., 2016; Muhammad Ahmad Raza, 2012; Anna Romiti et al., 

2016; Yen- Nee Goh, 2015; Nikolaos Stylos et al; Roy Henkel et al., 2006; 

Frederick Dayour dan Charles Atanga Adongo., 2015; Min-Seong Kim et al., 

2017; Marijke Taks et al., 2009; Yu-Hsiu Wang et al., 2015; Chung-Hsien Lin, 

2016; Shu Tian Cole et al., 2008; do Valle et al., 2006; Priyan Perera et al., 2013; 

Peter Murphy et al., 2000; Shu Tian Cole et al., 2004; Ataul Karim Patwary et al., 

2016; Marek M. Nowacki, 2009; Daire Hooper et al., 2012; Hui Fu et al., 2016; 

Dong-Mo Koo et al., 2010; Nikolaos Stylos et al; Chao-Chan Wu, 2011, dan 

wisatawan lokal/local tourist (Timothy Jung et al., 2015; Xiangbin Yan et al., 

2015; Mohammad Bader Badarneh et al; Salmi Mohd Isa et al., 2013; Myung Ja 

Kim et al., 2016; Kisang Ryu et al., 2009.  

 Berikut beberapa variabel independen yang peneliti gunakan untuk 

memprediksi variabel dependen, yaitu Fasilitas (Timothy Jung et al., 2016; Shu 

Tian Cole et al., 2008), Program (Timothy Jung et al., 2016), Hiburan (Timothy 
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Jung et al., 2016; Shu Tian Cole et al., 2008), Kualitas Makanan (Xiangbin Yan et 

al., 2015), Gambar tujuan konatif (Nikolaos Stylos et al), suasana (Xiangbin Yan 

et al., 2015), harga (Xiangbin Yan et al., 2015), Kualitas (Ching-Fu Chen et al., 

2010), citra negara (Hongmei Zhang Yan Wu Dimitrios Buhalis, 2017), hedonism 

(Dafnis N. Coudounaris et al., 2017), kebaruan (Dafnis N. Coudounaris et al., 

2017), budaya setempat (Dafnis N. Coudounaris et al., 2017), penyegar (Dafnis 

N. Coudounaris et al., 2017), keterlibatan (Dafnis N. Coudounaris et al., 2017), 

makna (Dafnis N. Coudounaris et al., 2017), pengetahuan (Dafnis N. Coudounaris 

et al., 2017), perasaan buruk (Dafnis N. Coudounaris et al., 2017), ketenangan 

pikiran (Faizan Ali et al., 2016), keterlibatan (Faizan Ali et al., 2016), 

interaktifitas (Faizan Ali et al., 2016), belajar (Faizan Ali et al., 2016), citra 

pariwisata (Abdul Rahim Julaimi, 2016), pengalaman berwisata (Abdul Rahim 

Julaimi, 2016), kualitas pelayanan (Muhammad Ahmad Raza, 2012), persepsi 

kualitas (Muhammad Ahmad Raza, 2012), sikap pelayan (Anna Romiti et al., 

2016), layanan informasi (Anna Romiti et al., 2016). 

2.3 Hubungan antar Variabel 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sri Astuti Pratminingsih et al., 2014 & Yooshik Yoon et al., 

2005  

2.3.1. Pengaruh Revisit Intention terhadap Destination Image 

Menurut Crompton (1979), Gambar Tujuan merupakan definisi dari ide, 

kesan dan kepercayaan yang dipikirkan seseorang terhadap destinasi wisata yang 
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akan dikunjungi. Pengukuran gambar tujuan terutama terkait dengan kegiatan dan 

kebutuhan wisata, seperti tempat wisata, transportasi, akomodasi, makanan, 

layanan dan biaya perjalanan (Hongmei Zhang, 2017). Penelitian yang menguji 

tentang hubungan antara Niat Berkunjung kembali (Revisit Intention) dan 

Gambaran Destinasi (Destination Image) telah diteliti antara lain oleh Kim 

(2014), Hongmei Zhang (2017). Dua penelitian tersebut memiliki relasi baik dan 

terperinci antara niat berkunjung kembali dan gambaran destinasi. 

Dua penelitian tersebut mengindikasikan adanya pengaruh yang berbeda 

antara Niat Berkunjung kembali dan Gambaran Destinasi. Hasil penelitian Kim 

(2014) dan Hongmei Zhang (2017) menunjukkan adanya hubungan positif dan 

signifikan antara Niat Berkunjung Kembali dan Gambaran Destinasi. 

2.3.2. Pengaruh Revisit Intention terhadap Motivation 

Menurut Dann, 1981; Pearce, 1982; Uysal & Hagan,1993, Motivasi 

merupakan psikologis/kebutuhan dan keinginan seseorang, didalamnya termasuk 

sesuatu yang dapat memberikan pengarahan, membangkitkan dan 

mengintegrasikan perilaku seseorang. Dalam manusia dan sifat yang dimiliki oleh 

manusia selalu berhubungan dengan paradigm pariwisata, hal inilah yang 

mendasari penelitian mengenai hubungan tujuan orang pergi berwisata dan apa 

yang dapat mereka nikmati selama melakukan wisata tersebut. Hal yang 

berhubungan dengan motifasi telah banyak dijelaskan dalam banyak disiplin ilmu. 

Menurut Ajzen & Fishbein (1977), Pengarahan menuju emosional dan kognitif 

motif merupakan salah satu definisi motifasi menurut psikologi dan sosiologi. 

Dorongan, perasaan dan naluri merupakan salah satu motif internal. Pengaruh 

Eksternal yang memepengaruhi mental berhubungan dengan pengetahuan atau 

kepercayaan. Menurut Mac Cannell (1977), cara wisatawan mencari pengalaman 

otentik dan keluar dari rutinitas sehari-hari merupakan salah satu pengertian 

motifasi secara antropologis. Menurut Iso-Ahola (1982), berdasarkan sudut 

pandang sosial-psikologis, motivasi diklasifikasikan menjadi pencarian dan 

penghindaran dimensi. Dalam penelitian pariwisata, klasifikasi dari dua kekuatan  

yang merupakan konsep dari motifasi, yang menunjukkan bahwa orang bepergian 

karena memiliki ketertarikan dan mendapat dorongan untuk melakukan liburan 

berdasarkan kekuatan dorongan dan beberapa faktor penting lainnya (Dann, 1977, 
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1981). Menurut Uysal dan Hagan (1993), kekuatan-kekuatan ini menggambarkan 

caranya individu didorong oleh variabel motivasi membuat keputusan perjalanan 

dan bagaimana mereka ditarik atau tertarik dengan atribut tujuan. Oleh karena itu, 

keinginan wisatawan sangat berhubungan dengan dorongan motifasi dari dalam 

diri orang tersebut, sementara motivasi tarik dikaitkan dengan atribut pilihan 

tujuan (Cha, McCleary, & Uysal, 1995; Crompton, 1979; Dann, 1981; Oh, Uysal, 

& Weaver,1995). Aspek dari dalam (internal) dan emosional merupakan contoh 

dari Dorongan Motifasi. Dari segi eksternal, situasi, dan lainnya sebagai contoh 

keinginan untuk melarikan diri, kesehatan, petualangan, pengalaman keluarga, 

interaksi sosial dan istirahat merupakan salah satu Daya tarik motivasi, 

(Crompton, 1979). Dalam perjalanan wisata, wisatawan dapat melakukan 

perjalanan yang membuatnya bisa keluar dari rutinitas kehidupan untuk sementara 

waktu dan mencari pengalaman yang menyenangkan. 

2.3.3. Pengaruh Revisit Intention terhadap Service Quality 

Kualitas layanan berpengaruh besar terhadap niat wisatawan untuk 

berkunjung kembali baik di hotel, restoran, maupun destinasi wisata. Jika kualitas 

layanan restoran/destinasi wisata yang ditawarkan sama atau lebih tinggi dari 

yang diharapkan, mereka akan puas dengan restoran/destinasi ini, dan 

kemungkinan datang ke restoran/destinasi wisata yang sama lagi, atau 

kemungkinan sebaliknya. Kepuasan pelanggan adalah kombinasi dari perasaan 

pelanggan tentang layanan berbagai dimensi. Banyak penelitian dirancang dengan 

pertimbangan dan dievaluasi untuk mengukur kepuasan pelanggan. 

Mengembangkan model konseptual kualitas layanan dengan sepuluh tolak ukur, 

yaitu keunggulan, kecerdasan, kemampuan, sikap, cara bertutur kata, pemahaman, 

dan bukti fisik (Parasuraman et al., 1985). Berdasarkan model ini, mereka 

membangun instrument bernama SERVQUAL untuk menguji persepsi konsumen 

terhadap layanan kualitas dengan lima tolak ukur yang berwujud, keandalan, 

responsif, jaminan, dan empati (Parasuraman et al., 1988). Knutson mengadaptasi 

SERVQUAL ke industri dan menyusun instrument LODGSERV untuk 

melakukan pengukuran terhadap kualitas layanan (Knutson et al., 1990). 

Pengujian LODGSERV dalam lingkungan, bahasa, dan budaya yang berbeda, 

LODGSERV juga memiliki peran penting di dalamnya (Patton et al., 1994). 
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2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Gambar 2.2 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sri Astuti Pratminingsih et al., 2014 & Xiangbin Yan et al, 

2015 

Dari model penelitian yang telah digambarkan diatas, rumusan masalah 

yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut: 

H1 :  Terdapat pengaruh signifikan positif gambaran destinasi terhadap niat 

berkunjung kembali. 

H2 :  Terdapat pengaruh signifikan positif motifasi terhadap niat berkunjung 

kembali. 

H3 :  Terdapat pengaruh signifikan positif kualitas pelayanan terhadap niat 

berkunjung kembali. 

 

Destination Image 

Revisit Intention 
Motivation 

Service Quality 

Stela. Pengaruh dari Gambaran Destinasi, Motivasi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Niat 
Berkunjung kembali wisatawan ke Singapura. 
UIB Repository©2020




