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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Lui (2018)ini menerapkan 

pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data dari 200 responden. Populasi 

penelitian tersebutadalah wisatawan internasional, terlepas dari kebangsaan, baik 

pria atau wanita yang mengunjungi kembali Malaysia atau untuk pertama 

kalinya.Data primer dikumpulkan di Kuala Lumpur yang memiliki lalu lintas 

tinggi wisatawan internasional termasuk bandara dan pusat perbelanjaan 

terkenal.Lokasi ini dipilih untuk distribusi kuesioner karena konsentrasi 

wisatawan internasional yang lebih tinggi. Setiap responden yang didekati 

pertama kali ditanya apakah mereka berasal dari Malaysia atau bukan untuk 

memastikan bahwa kuesioner hanya dibagikan kepada wisatawan dari negara lain. 

 

Gambar 2.1Satisfaction Drivers and Revisit Intention of International Tourist in 

Malaysia Sumber: Abdullah dan Lui (2018) 

Penelitian dari Lyudan Lim (2019) ini difokuskan pada bagaimana 

perusahaan meningkatkan penerimaan pelanggan terhadap layanan pada 

perusahaan ritel, mengenai dampak kepuasan pelanggan dengan ketertarikan 
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untuk berkunjung kembali.Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk 

melakukan penelitian empiris pada pengumpulan 308 toko swalayan di Cina. 

Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural yang dimana 

berfungsi menganalisis hubungan antara kualitas layanan dan niat mengunjungi 

kembali, dari mulut ke mulut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan yang dirasakan 

secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan.Kualitas layanan ritel 

merupakan elemen penting bagi konsumen untuk berkunjung kembali ke toko ritel 

swalayan tersebut. 

 

Gambar 2.2The Relationship between Service Quality and Revisit Intention: 

Based on Self-Service Retail Technology.Sumber: Lyudan Lim (2019) 

Tujuan penelitian dari Soleimani dan Einolahzade (2018) ini adalah untuk 

menyelidiki pengaruh kualitas layanan terhadap keminatan pelanggan 

untukdatang kembali dengan fokus pada peran mediasi WOM dan kepuasan.Dua 

perangkat lunak (SPSS dan LISREL) dipakai untuk pemrosesan statistik.Sampel 

termasuk 500 pelancong menggunakan agen perjalanan Guilan sejak musim semi 

2016 hingga musim semi 2017. 

Akhirnya pendekatan dua langkah SEM, model pengukuran dan model 

struktural, digunakan untuk meneliti hubungan struktural antaravariabel.Hasil 

penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas agen perjalanan yang baik ini 

dipengaruhi pada niat untuk berkunjung kembali destinasi melalui kepuasan dan 

citra destinasi. 

Selain itu, kualitas layanan ini tentunya mempunyai dampak langsung 

pada kepuasan pelanggan dan ada hubungan langsung dan positif antara kepuasan 

konsumen dan dari mulut ke mulut.Implikasi teoritis dan empiris dari hasil ini 

dibahas. 
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Gambar 2.3The influence of service quality on revisit intention: The mediating 

role of WOM and satisfaction (Case study: Guilan travel agencies).Sumber: 

Soleimani dan Einolahzade (2018) 

Dalam artikel penelitian ini Susilowati danYasri (2019) telah 

mengembangkan pengaruh kualitas layanan, dari mulut ke mulut dan kepuasan 

pelanggan terhadap niat berkunjung kembali. Dari teori dan penelitian yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu tentang hubungan antara variabel ini, 

peneliti berpendapat bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah respons konsumen 

terhadap layanan dengan membandingkannya dengan apa yang diharapkan.  

Oleh karena itu, perusahaan memastikan bahwa pelanggan mereka 

memiliki pengalaman yang tak terlupakan dan menyenangkan ketika 

menggunakan layanan.Selain itu, kualitas layanan juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap minat berkunjung kembali. 

Dan kepuasan pelanggan juga memiliki signifikan terhadap berkunjung 

kembali.Promosi dari mulut ke mulut adalah komunikasi yang dilakukan oleh 

penerima layanan kepada orang lain terkait dengan layanan yang mereka terima, 

baik positif maupun negatif. Untuk menjaga citra perusahaan, perusahaan perlu 

mengoptimalkan kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan yang diberikan. 
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Gambar 2.4The Effect of Service Quality and Customer Satisfaction Toward Word 

of Mouth and Revisit Intention. Sumber: Susilowati danYasri (2019) 

Kepuasan turis adalah masalah utama dalam konteks pariwisata karena itu 

adalah ukuran utama dalam menentukan apakah seorang wisatawan puas dengan 

kunjungan mereka secara keseluruhan dan niat mengunjungi kembali 

mereka.Teori yang mendasari sebelumnya dalam mengukur kepuasan wisatawan 

dan niat perilaku diadopsi untuk mengembangkan model konseptual.Model 

penelitian dari Rusdin dan Rashid (2018) ini mengidentifikasi tingkat kepuasan 

wisatawan berdasarkan kualitas layanan dengan penambahan dua variabel praktik 

berkelanjutan.Selain itu, dua dimensi keberlanjutan tambahan dimasukkan dalam 

model konseptual untuk mereplikasi atribut tujuan ekowisata.Model konseptual 

berguna dalam menentukan kepuasan wisatawan dan niat mengunjungi kembali 

terutama di tujuan terkait ekowisata. 

 

Gambar 2.5Service Quality, Satisfaction and Revisit Intention: A Conceptual 

Model.Sumber: RusdindanRashid (2018) 

Penelitian dari ChaniotakisdanLymperopoulos (2018) ini menguji 

pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap WoM pada pasien rumah sakit di 

Yunani.Berdasarkan temuan utama dari penelitian terdahulu, penulis memutuskan 

untuk menyelidiki hubungan antara dimensi kualitas layanan pada kepuasan dan 

WOM untuk ibu yang melahirkan pada rumah sakit di Yunani, dengan merancang 

model perilaku.Penulis mencoba mengidentifikasi efek dari masing-masing 
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variabel terhadap kepuasan dan WOM. Data dikumpulkan melalui penelitian 

lapangan pada 1.000 ibu yang telah melahirkan anak selama lima tahun terakhir, 

dan data dianalisis menggunakan SEM. 

 

Gambar 2.6Service Quality Effect on Satisfaction and Word of Mouth in the 

Health Care Industry.Sumber: ChaniotakisdanLymperopoulos (2010) 

Penelitian dari Julaimi et al.,(2016) ini dilakukan untuk meneliti minat 

berkunjung kembali pada wisatawan di Uni Emirat Arab.Hubungan antara 

pengalaman perjalanan masa lalu dan niat wisatawan untuk mengunjungi kembali 

perilaku belum banyak dieksplorasi, tetapi penelitian yang ada menunjukkan 

hubungan yang erat antara mereka.Produk-produk yang berhubungan dengan 

pariwisata suatu negara dapat juga ditafsirkan memiliki efek pada sikap para 

wisatawan pada akhir kunjungan mereka yang sebenarnya dan kepuasan seorang 

wisatawan dengan pengalaman perjalanannya berkontribusi pada loyalitas ke 

tujuan tertentu.Juga telah diakui bahwa citra tujuan wisata mempengaruhi persepsi 

subyektif pengunjung, perilaku konsekuen dan pilihan tujuan.Penelitian ini 

mengkaji konstruksi dan dimensi yang terkait dengan niat mengunjungi kembali 

wisatawan internasional menggunakan Uni Emirat Arab sebagai pengaturan 

penelitian kontekstual dan mengusulkan kerangka kerja konseptual. 

 

Gambar 2.7International Tourists Revisit Intention:  A Case of the United Arab 

Emirates.Sumber: Julaimi et al.,(2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan 

pada word of mouth dan niat pembelian pada 80 konsumen transportasi online di 

Indonesia.Model Persamaan Struktural Partial Least Square (PLS-SEM) 
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digunakan untuk menganalisis data.Hasil penelitian menandakan bahwa ada 

hubungan positif antara kualitas layanan dengan dari mulut ke mulut dan niat 

pembelian kembali.Demikian pula, dari mulut ke mulut secara signifikan 

mempengaruhi niat pembelian kembali.Implikasi manajerial lebih lanjut 

dibahas.Teknologi canggih dan terus berkembang memberlakukan banyak 

perusahaan menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk 

memberikan layanan baru yang inovatif dan kreatif.Perkembangan teknologi 

tersebar luas di berbagai bidang dan salah satunya di bidang transportasi online. 

Tingginya permintaan akan moda transportasi yang cepat dan efisien 

menyebabkan perusahaan yang bergerak di sektor ini menyediakan layanan 

transportasi online yang semakin meningkat. Persaingan yang tinggi dan jumlah 

pengemudi yang besar menuntut perusahaan untuk berfokus pada penyediaan 

layanan berkualitas tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah 

konsumen. 

 

Gambar 2.8The relationship of service quality, word-of-mouth, and repurchase 

intention in online transportation services.Sumber: Leonnard dan Thung (2017) 

Kualitas cenderung memainkan peran penting dalam industri jasa seperti 

layanan perbankan dan asuransi, karena kualitas layanan sangat penting untuk 

menentukan kelangsungan hidup dan profitabilitas organisasi.Saat ini, kepuasan 

pelanggan dan kualitas layanan sangat penting di sebagian besar industri 

jasa.Mempertimbangkan masalah kompetitif dari mengamati kualitas layanan, 

subjek juga di industri asuransi adalah penting berdasarkan rencana reformasi 

administrasi, yang diperlukan untuk menyediakan layanan berkualitas dan 
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memenuhi permintaan pelanggan.Penelitian ini bertujuan untuk menilai faktor-

faktor yang mempengaruhi kata-kata positif dari mulut ke mulut di pasar jasa 

asuransi. Populasinya adalah pelanggan perusahaan asuransi Iran di Guilan dan 

409 individu dipilih dengan cara acak sederhana. Untuk mengumpulkan data, 

kuesioner digunakan dan persamaan struktural perangkat lunak SEM dan LISREL 

digunakan untuk menganalisis data.Temuan menunjukkan hubungan positif yang 

signifikan antara semua aspek kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.Hasil 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kepuasan 

pelanggan dan kata-kata pelanggan dari mulut ke mulut.Oleh karena itu, kita dapat 

menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara dimensi 

kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan dan kata-kata pelanggan dari mulut 

ke mulut di perusahaan asuransi di provinsi Guilan, Iran. 

 

Gambar 2.9Service quality effect on satisfaction and word of mouth in insurance 

industry.Sumber: Pourkianiet al.,(2014) 

Tujuan dari penelitian SanjayadanYasa (2018) ini adalah untuk 

mengetahui peran kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien, word of mouth 

positif dan citra perusahaan pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Sanglah 

Denpasar. Penelitian ini mengambil sampel 155 responden dengan menggunakan 

teknik purposive sampling dan menggunakan teknik analisis Structural Equation 

Modeling (SEM).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth positif, (2) kualitas 

layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, (3) 

kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra perusahaan.(4) 

Kepuasan pasien berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra perusahaan, (5) 

Kata positif dari mulut ke mulut berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra 

perusahaan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah agar manajemen rumah 

sakit untuk selalu memperhatikan dan meningkatkan kualitas layanan sehingga 
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kepuasan pasien dapat meningkat, terjadinya WOM positif, dan citra RSUP 

Sanglah juga meningkat. 

 

Gambar 2.10The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction, Positive 

Word of Mouth and Corporate Image.Sumber: SanjayadanYasa (2018) 

Penelitian WibowodanRoostika (2019) ini berfokus pada analisis 

pentingnya kata positif dari mulut ke mulut (WOM) di sektor pariwisata di 

Indonesia.Khususnya, berbelanja sebagai salah satu kegiatan pariwisata yang 

penting diamati.Beberapa prediktor kunci WOM seperti persepsi kualitas, persepsi 

nilai dan citra tujuan.Populasi penelitian ini adalah wisatawan yang berbelanja di 

pusat belanja wisata dan pusat cinderamata di Yogyakarta.Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling.Ada 280 kuesioner yang valid 

dikembalikan dan dianalisis lebih lanjut menggunakan metode Structural 

Equation Modeling dengan AMOS.Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dari gambar tujuan, persepsi kualitas, dan nilai persepsi dalam 

penyebaran WOM di antara pembeli di daerah yang dipilih di Yogyakarta.Nilai 

yang dipersepsikan dan kualitas yang dirasakan juga merupakan variabel mediasi 

yang signifikan antara citra tujuan dan WOM positif.  

Kemampuan dalam membangun dimensi apa pun mulai dari persepsi 

kualitas, persepsi nilai, dan citra harus selalu diatur dengan cermat karena 

memiliki pengaruh signifikan terhadap WOM positif.Meningkatnya kekayaan, 

teknologi, dan pendidikan menjadikan pariwisata sebagai sektor yang 

penting.Banyak negara telah menaruh perhatian untuk memperluas dan 

mengembangkan industri pariwisata untuk mendapatkan manfaat.Dengan semakin 

ketatnya persaingan, pendekatan pemasaran sekarang diupayakan. 
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Gambar 2.11Building Positive Word-of-Mouth in the Shopping Tourism.Sumber: 

WibowodanRoostika (2019) 

Tujuan dari penelitian Cuamea dan Ramo (2018)ini adalah untuk 

menyelidiki perbedaan antara pemicu utama untuk minat berkunjung kembali dan 

niat promo dari mulut ke mulut (WOM) dari konsumen Restoran Cina.Metode 

penelitian adalah kuantitatif; 525 konsumen disurvei di Tijuana.Sepuluh indikator 

niat perilaku konsumen dimasukkan untuk melakukan regresi linier 

berganda.Ditemukan bahwa empati, rasa makanan dan lingkungan fisik 

berhubungan dengan keduanya, tetapi dengan tingkat kepentingan dan efek yang 

berbeda.Namun demikian, rasio harga, dan waktu untuk menerima makanan 

memiliki hubungan statistik dengan RI dan aroma makanan dan waktu untuk 

menerima tagihan restoran signifikan hanya untuk WOM. 

 

Gambar 2.12Triggers to Word of Mouth and Revisit Intention to Chinese Food 

Restaurant.Sumber: Cuamea dan Ramo (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengalaman pengunjung 

di taman bermain dan menyelidiki hubungan antara pengalaman, dan kepuasan 

dan niat mengunjungi kembali. Selanjutnya, perbedaan pada cara variabel-

variabel ini dan perbedaan pada dampak pengalaman pada kepuasan dan niat 

mengunjungi kembali juga diuji. Dalam penelitian ini, 486 pengunjung yang 

pernah berkunjung ke taman Disney di AS dalam masa dua belas bulan lalu 
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mengikuti survei online. Uji-t sampel independen dan linier berganda analisis 

regresi diadopsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman memiliki 

dampak yang signifikan pada kepuasan dan niat mengunjungi kembali di taman 

hiburan dan ada perbedaan antara kelompok. Secara keseluruhan, temuan 

penelitian ini meningkatkan konsep pengalaman penelitian di taman hiburan dan 

menawarkan implikasi praktis kepada operator taman hiburan. 

 

Gambar 2.13The impact of experience on satisfaction and revisit intention in 

theme parks: An application of the experience economy.Sumber: Qu (2017) 

Penelitian Elahinia dan Karami (2019) ini bertujuan untuk menyelidiki 

hubungan antara dimensi kualitas pelayanan, kepuasan siswa dan perilaku pasca-

kepuasan yaitu loyalitas dan komunikasi dari mulut ke mulut (WOM) dalam 

pendidikan tinggi di Siprus Utara. Untuk tujuan ini, survei yang dilakukan sendiri 

dilakukan dengan sampel 324 siswa Iran di Eastern Mediterranean University, 

universitas terbesar di Siprus Utara. Dimensi penelitian yang berbeda seperti 

keandalan, tangibilitas, jaminan, daya tanggap, dan empati telah diambil sebagai 

penentu kualitas layanan.Keandalan item kualitas layanan, kepuasan siswa, 

loyalitas dan WOM telah diselidiki dengan uji Alpha Cronbach.T-test, korelasi 

Pearson dan model regresi linier digunakan untuk menguji hubungan antara 

masing-masing variabel individu dalam penelitian ini. 

 

Gambar 2.14The influence of service quality on Iranian students’ satisfaction, 

loyalty and WOM: A case study of north Cyprus.Sumber: Elahinia dan Karami 

(2019) 
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Penelitian Timur (2017) ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 

kualitas pelayanan dan persepsi citra destinasi terhadap minat untuk berkunjung 

kembali pada sebuah objek wisata alam air panas di Turki.Sebanyak 343 

wisatawan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. 

Kunjungn witawan di objek wisata ini cukup ramai, baik itu wisatawan 

domestic ataupun wisatawan mancanegara.Karena banyak dari wisatawan 

menjadikan objek wisata air panas ini sebagai sarana terapi ataupun pengobatan 

penyakitnya. 

 

Gambar 2.15Service Quality, Destination Image and Revisit Intention 

Relationship. Sumber : Timur (2017) 

 

Pertumbuhan jumlah dan ragam hotel butik di destinasi wisata telah 

merangsang berbagai penelitian penelitian. Pada tahun 2008, George Town, 

tujuan warisan budaya populer di Malaysia, terdaftar sebagai situs warisan dunia 

UNESCO, dan sejak itu jumlah hotel butik dan kedatangan wisatawan terus 

bertambah.  

Namun, hingga saat ini, belum ada penyelidikan tentang faktor penentu 

niat kunjungan wisatawan ke hotel butik.Berdasarkan teori perilaku terencana 

(TPB) sebagai landasan teoretisnya, penelitian ini menyelidiki faktor-faktor 

penentu niat mengunjungi kembali pelanggan untuk hotel butik.Temuan dari 78 

kuesioner yang diisi menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan mempengaruhi niat 

kunjungan ulang pelanggan. 
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Gambar 2.16Investigating Revisit Intentions for the Boutique Hotels of Penang-A 

UNESCO World Heritage Site.Sumber: Goh(2015) 

Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki pengaruh persepsi pelanggan lain 

pada persepsi kualitas layanan pelanggan dan niat mengunjungi kembali layanan 

di layanan hotel. Peneliti menguji efektivitas dari strategi ketika individu berbeda 

dalam hal kebutuhan mereka akan keunikan. Pelanggan yang terpapar persepsi 

kualitas layanan yang tidak menguntungkan melaporkan evaluasi kualitas layanan 

yang rendah dan niat mengunjungi kembali. Namun, hasil interaksi dua arah 

mendukung bahwa dalam situasi persepsi kualitas layanan yang tidak 

menguntungkan, pelanggan yang terpapar pada partisipasi pelanggan yang tinggi 

memiliki niat kunjungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang 

tidak terpapar pada partisipasi pelanggan.. 

 

Gambar 2.17Impact of other customers on service quality evaluation and revisit 

intention in hospitality services.Sumber: Sengupta dan Pillai (2016) 

 

2.2 Defenisi Variabel Dependen 

Minat untuk berkunjung kembali didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang telah merumuskan rencana sadar untuk melakukan atau tidak 

melakukan beberapa perilaku masa depan yang ditentukan. Dalam penelitian ini, 

niat mengunjungi kembali berarti kemungkinan bahwa pengunjung kembali ke 

restoran seafood yang ada di Batam di masa datang.Konsep niat mengunjungi 

kembali berasal dari niat perilaku.Sengupta dan Pillai (2016) mendefinisikan niat 

perilaku sebagai situasi di mana segala sesuatu terhubung dalam perilaku.Dari 

Service Quality Revisit 

Intention 

 

Customer 

Satisfaction 

Revisit 
Intention 

 

Sarinah. Pengaruh Service Quality Terhadap Revisit Intention pada Restoran Seafood di Batam Dengan Word of Mouth dan 
Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi. 
UIB Repository©2020



19 

Universitas Internasional Batam 

sudut pandang liburan dan rekreasi, niat perilaku adalah niat dari pengunjung 

untuk mengunjungi kembali situs dalam setahun dan niatnya untuk sering datang 

ke tujuan. Faktor lain yang terlibat dalam evaluasi niat perilaku termasuk 

keinginan untuk merekomendasikan kepada orang lain dan positif dari mulut ke 

mulut. Niat mengunjungi kembali untuk tujuan tertentu dapat dipengaruhi oleh 

kinerja tujuan itu sendiri, seperti upaya promosi dan berita yang menyebar tentang 

atraksi baru di tujuan. Niat mengunjungi kembali dapat dilihat sebagai perluasan 

kepuasan daripada inisiator dari proses pengambilan keputusan untuk 

mengunjungi kembali. Minat mengunjungi kembali dapat digambarkan sebagai 

kemungkinan kuat untuk mengunjungi kembali restoran dengan atau tanpa sikap 

positif kepada penyedia layanan. 

Salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi niat mengunjungi 

kembali dari pelanggan mungkin kepuasan pengunjung.Memuaskan pelanggan 

sangat penting karena berdampak pada harapan dan niat keputusan pembelian 

kembali pelanggan untuk mengunjungi kembali situs tersebut.Kepuasan memiliki 

dampak pada niat mengunjungi kembali. Namun, ada kurangnya bukti teoritis dan 

empiris yang dapat menghubungkan anteseden bagi wisatawan untuk  

mengunjungi kembali restoran seafood di Batam. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Service Qualityterhadap Satisfaction 

Menurut Soleimani dan Einolahzade (2018), kepuasan adalah respons 

langsung yang diberikan konsumen terhadap produk atau jasa yang 

dikonsumsi.Perusahaan mengakui bahwa mempertahankan pelanggan yang sudah 

ada lebih menguntungkan daripada mendapatkan pelanggan baru untuk 

menggantikan mereka yang telah hilang.Selama kualitas layanan diakui sebagai 

dasar untuk kepuasan pelanggan, untuk mendapatkan tingkat kepuasan pelanggan 

yang tinggi, tingkat kualitas layanan yang tinggi harus disampaikan oleh penyedia 

layanan.Kualitas layanan adalah hal yang sulit dan rumit untuk didefinisikan, 

bahkan di negara maju.Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian, hanya 

pelanggan yang dapat menentukan kualitas dan ini terjadi ketika barang atau jasa 

dipasok oleh organisasi dan mereka melebihi kepuasan pelanggan.Kualitas 
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layanan yang dipersepsikan melibatkan persepsi pelanggan tentang kualitas 

layanan berdasarkan perbandingan keinginan atau harapan mereka dan layanan 

yang diterima aktual, dan ini didefinisikan sebagai evaluasi pelanggan terhadap 

keunggulan keseluruhan atau keunggulan layanan.Kualitas layanan dalam industri 

penerbangan terkait dengan kemampuan penyedia penerbangan untuk 

mengangkut penumpang ke tujuan yang disyaratkan sambil memberikan standar 

layanan yang sangat baik.Mengingat persaingan yang ketat dalam industri 

penerbangan, memuaskan pelanggan saja tidak cukup.Sebaliknya, mereka harus 

sangat puas.Memahami nilai pelanggan tergantung pada pengorbanan, misalnya, 

harga moneter dan non-moneter yang terkait dengan pengalaman layanan dan 

referensi pelanggan. 

 

2.3.2 Pengaruh Service Quality terhadap Word of Mouth 

Menurut Elahinia dan Karami(2019), kualitas layanan didefinisikan 

sebagai kesan keseluruhan pelanggan tentang inferioritas dan keunggulan relatif 

organisasi dan layanannya.Dampak kualitas layanan pada niat perilaku secara 

tidak langsung dipengaruhi melalui nilai yang dirasakan.Sun dan Qu (2011) 

menyatakan bahwa di sektor pemasaran jasa, kekuatan WOM dianggap lebih 

penting untuk merayu pelanggan daripada di sektor industri lainnya. Secara umum 

diterima bahwa persepsi pelanggan tentang kualitas layanan memainkan peran 

penting untuk menyebarkan kata-kata positif di antara pelanggan lain.  

Referensi dari mulut ke mulut sebagai pesan berbasis pengalaman bebas 

biaya tentang kredibilitas dan kepercayaan pengembang dalam hal atribut 

pengiriman produknya yang sering dikomunikasikan dan dibagikan secara 

informal di antara rekan dan keluarga.Referensi dari mulut ke mulut biasanya 

merujuk pada komunikasi informal antara pihak swasta tentang evaluasi barang 

dan jasa.Penelitian telah mengidentifikasi beberapa atribut nilai yang dirasakan: 

(a) harga moneter, (b) kualitas layanan yang mereka terima, dan (c) apa yang 

konsumen peroleh dari harga yang mereka bayar.  

Kualitas layanan yang dirasakan memiliki efek langsung dan tidak 

langsung pada perilaku pelanggan.Elahinia dan Karami (2019) menyatakan bahwa 

pelanggan yang puas lebih cenderung berkomunikasi dari mulut ke mulut 
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daripada mereka yang tidak puas dengan layanan tersebut. Penelitian 

menunjukkan bahwa pelanggan yang tidak puas akan berkomunikasi dengan 

sembilan orang lain tentang pengalaman buruknya. Kata negatif dari mulut ke 

mulut ini bisa sangat berbahaya dan dapat memengaruhi reputasi perusahaan. 

 

2.3.3 Pengaruh Satisfaction terhadap Word of Motuh 

Karena kesenangan dan gairah adalah dua dimensi penting dari gerakan 

pelanggan, jadi ada kemungkinan bahwa emosi ini mengarah pada 

kepuasan.Penelitian terbaru juga telah menemukan bahwa kepuasan pelanggan 

mengarah pada pengalaman berbagi mereka dengan orang lain. Kepuasan 

wisatawan adalah hasil dari membandingkan antara pengalaman para wisatawan 

di tempat tujuan yang dikunjungi dan harapan tentang tempat tujuan.Kepuasan 

berhubungan erat dengan sikap dan niat konsumen, yang merupakan bagian dari 

perilaku konsumen dan secara langsung mempengaruhi niat perilaku positif 

konsumen, seperti pembelian kembali dan loyalitas, serta interaksi WOM yang 

positif. Dalam pertemuan layanan, emosi konsumen telah terbukti mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, loyalitas, dan niat perilaku masa depan.  

Konsumen lebih cenderung berbicara tentang pengalaman mereka 

daripada harta benda mereka dan mendapatkan nilai lebih dari melakukannya. 

Percakapan semacam itu akan memfasilitasi menghidupkan kembali pengalaman 

yang dimaksud. Penelitian kepuasan telah menekankan bahwa baik respons 

emosional maupun penilaian kognitif diperlukan untuk menciptakan 

kepuasan.Emosi konsumen (yaitu kesenangan dan gairah) dan kognisi (yaitu 

persepsi lingkungan ritel) adalah anteseden yang kuat dari kepuasan.Konsumen 

yang menemukan layanan yang tepat cenderung untuk terlibat dalam komunikasi 

WOM positif, dan WOM positif telah dianggap sebagai hasil dari kepuasan 

konsumen dalam pemulihan layanan.Konsumen yang tidak puas dengan 

pemulihan layanan menjadi terlibat dalam WOM negatif.Dengan demikian, 

kepuasan konsumen telah dipelajari sebagai faktor yang merugikan dalam niat 

WOM konsumen.Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah emosi 

konsumen seperti kesenangan dan gairah mengarah pada kemungkinan WOM. 
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2.3.4 Pengaruh Word of Mouth terhadap Revisit Intention 

 Menurut Soleimani dan Einolahzade (2018), keinginan untuk mengunjungi 

sebuah destinasi wisata kembali adalah kesediaan untuk mengunjungi kembali 

suatu tujuan. Pemasar tujuan tertarik untuk memahami driver niat wisatawan 

untuk mengunjungi kembali, karena biaya mempertahankan pengunjung kembali 

jauh lebih sedikit daripada biaya menarik pengunjung baru.  

Pentingnya diselidiki dari mulut ke mulut (WOM) untuk perusahaan jasa 

dan pariwisata telah diakui dengan baik. Rekomendasi dari mulut ke mulut adalah 

hal yang sangat penting dalam pemasaran pariwisata. Niat untuk terlibat dalam 

WOM positif, yang dapat menjadi kuat dalam menghasilkan wisatawan baru, 

berasal dari evaluasi positif keseluruhan destinasi dan mencerminkan tingginya 

loyalitas sikap. Dari mulut ke mulut telah disarankan untuk memiliki efek 

langsung pada niat mengunjungi kembali.  

Oleh karena itu, ketika pelanggan puas dengan pengalaman layanan, 

diharapkan untuk merekomendasikan layanan kepada teman-teman mereka dan 

mereka ingin mengunjungi hotel yang sama lagi. Seorang turis yang sangat puas 

dengan layanan akan bersedia untuk merekomendasikan fitur-fitur spesifik dari 

tujuan kepada orang lain dan mengunjungi kembali tujuan tersebut di masa depan. 

Dengan demikian, pujian WOM harus secara positif terkait dengan niat 

mengunjungi kembali. 

 

2.3.5 Pengaruh Satisfactionterhadap Revisit Intention 

Menurut Soleimani dan Einolahzade (2018), salah satu faktor paling 

penting yang mempengaruhi niat mengunjungi kembali pelanggan mungkin 

kepuasan. Kepuasan adalah faktor yang menentukan dalam menentukan apakah 

pelanggan bermaksud untuk mengunjungi kembali tujuan atau mengulangi 

pembelian.  

Ini juga merupakan variabel sentral dalam penelitian perilaku konsumen, 

karena dampaknya yang kuat pada loyalitas pelanggan dan niat untuk 

mengunjungi kembali lokasi. Kepuasan Pelanggan merupakan fungsi dari harapan 

dan persepsi atribut produk atau layanan.  
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Faktanya, ini adalah reaksi emosional yang muncul ketika kinerja yang 

dirasakan dari suatu produk atau layanan melebihi harapan. Kepuasan pelanggan 

adalah reaksi emosional terhadap transaksi spesifik yang bergantung pada 

pencapaian produk dan layanan yang diharapkan, pada korelasi antara reaksi yang 

diprediksi dan hasil aktual. Sastra menunjukkan bahwa citra yang dirasakan 

wisatawan adalah indikator kepuasan yang signifikan serta niat perilaku pasca 

kunjungan seperti niat mengunjungi kembali. Kepuasan memainkan peran yang 

sangat vital untuk membuat pengunjung mengunjungi kembali tempat itu. Hasil 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepuasan keseluruhan memiliki 

pengaruh terbesar pada keputusan wisatawan apakah akan mengunjungi kembali 

suatu tujuan.  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, maka penulis 

mengembangkan sebuah kerangka model penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.18 Pengaruh Service Quality Terhadap Revisit Intention pada Restoran 

Seafood di Batam dengan Word of Mouth dan Satisfaction sebagai Variabel 

Mediasi. Sumber: Soleimani dan Einolahzade (2018) 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H3: Satisfaction berpengaruh signifikan positif terhadap word of mouth 

H4: Word of mouth berpengaruh signifikan positif terhadap revisit intention 

H5: Satisfaction berpengaruh signifikan positif terhadap revisit intention 
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