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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Minat Berkunjung (Visit Intention) 

Variabel minat berkunjung dalam penelitian ini diadopsi dari variabel visit 

intention yang tersusun atas dua kata yaitu visit dan intention. Kata visit secara 

sederhana dapat diartikan sebagai kunjungan ke suatu destinasi wisata. 

Selanjutnya, kata intention yang berarti minat atau maksud mengandung makna 

yang lebih luas. Menurut Ajzen (2002), intention diasumsikan sebagai suatu 

faktor yang memotivasi atau mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan 

demikian, intention mencerminkan gambaran kebersediaan seseorang dalam 

mengadopsi atau meniru suatu hal atau perilaku serta besarnya upaya yang mereka 

lakukan untuk mulai melakukan hal atau perilaku tersebut secara nyata. 

Selanjutnya, Vogt et. al., (2005) dalam penelitian yang telah dilakukannya 

menjelaskan bahwa intention dapat digunakan untuk memprediksikan perliaku 

nyata seseorang secara akurat.  

Dalam penerapannya di dunia pariwisata, minat berkunjung mengacu pada 

pemahaman terkait kemauan atau kemungkinan wisatawan untuk mengunjungi 

suatu destinasi (Y. Chen, Shang, & Li, 2014). Semakin besar minat berkunjung 

seseorang, maka kemungkinan mereka akan melakukan kegiatan wisata akan jadi 

semakin besar pula. Minat berwisata pada umumnya didasari oleh sikap dan 

preferensi wisatawan terhadap destinasi wisata tertentu (Beerli & Martín, 2004).

Faktor-faktor berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang dijabarkan di atas 

dapat menjadi tolak ukur untuk menilai preferensi wisatawan yang kemudian 

secara fungsional dan psikologis dapat mempengaruhi minat seseorang untuk 

berwisata (Krishnapillai & Ying, 2017). Menurut Hosany & Prayag (2013) faktor 

psikologi berhubungan dengan emosi wisatawan yang ditandai dengan munculnya 

perasaan tertentu terhadap suatu destinasi. Sementara faktor fungsional lebih 

berpusat pada keadaan fisik dan lingkungan destinasi wisata itu sendiri (Orth, 

Limon, & Rose, 2010).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa minat berkunjung seseorang dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penelitian (Zarrad H & Debabi M, 2015)
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yang menjelaskan adanya keterkaitan yang signifikan antara eWOM terhadap 

minat berkunjung wisatawan. Hasil penelitian tersebut kemudian diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan (Lindblom, Lindblom, Lehtonen, & Wechtler, 2018),

dimana diperoleh data yang menyimpulkan bahwa eWOM mempengaruhi citra 

destinasi (destination’s image), sikap wisatawan (tourist’s attitude) dan minat 

berkunjung (visit intention). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan fakta bahwa 

perkembangan teknologi dan komunikasi tengah mengalami perkembangan yang 

pesat. Maka tidak mengherankan jika konten yang dimuat dalam eWOM seperti: 

media sosial, blog, online review website, dll., memang sangat berpengaruh dalam 

penentuan sikap wisatawan (tourist’s attitude) dan citra destinasi (destination 

image) yang akhirnya menjadi penentu minat wisatawan (visit intention) untuk 

berkunjung ke suatu destinasi. 

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Kajian literatur dalam penelitian berikut didasari oleh rangkuman dari 41

jurnal ilmiah internasional yang diakses melalui perangkat pencarian Google 

Scholar mulai 2012 hingga 2019 seperti pada tabel 2.1 di bawah. Berdasarkan 

pencarian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 

delapan tahun terakhir, penelitian menyangkut minat berkunjung wisatawan masih 

tergolong sebagai topik yang menarik karena masih diteliti oleh berbagai pihak. 

Adapun kata kunci yang digunakan untuk mencari literatur dalam penelitian ini 

antara lain: visit intentions, travel intention, tourist behavioural intentions, 

determinant of visit intention dan factors affecting visit intentions. 

Gambar 2.1 menujukkan hasil pencarian kajian literatur yang dilakukan 

dalam kurun delapan tahun terakhir, dimana setidaknya terdapat 41 publikasi 

jurnal yang mengkaji faktor pendorong minat wisatawan untuk mengunjungi 

sebuah destinasi wisata. Ditinjau berdasarkan jumlah publikasi dan tahun 

penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai minat berkunjung 

wisatawan merupakan topik yang masih hangat untuk ditelaah sampai saat ini dan 

masih memiliki peluang yang besar untuk ditelusuri lebih lanjut. Hal inilah yang 

kemudian menjadi salah satu pendoman bagi peneliti dalam memilih topik yang 

terfokus pada minat berkunjung wisatawan. 
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Gambar II.1 Grafik tahun penelitian, sumber: Data Primer diolah, 2020.

Kajian literatur yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa data yang 

digunakan untuk mendukung penelitian terkait minat berkunjung wisatawan  

berasal dari negara maju maupun negara berkembang. Terdapat setidaknya 16 

penelitian dengan perolehan data dari negara berkembang dan peneliti juga 

memperoleh lebih banyak jurnal penelitian dari negara maju yaitu sebanyak 25 

penelitian.

Jika ditinjau secara lebih mendalam, pengelompokkan data yang bersumber 

dari negara berkembang diantaranya adalah Indonesia (Restu Prayogo et. al.,

2017; Rizky et. al., 2017; Ariyanto & Prihandono, 2018; Amalia et. al., 2019),

Iran (Jalilvand & Samiei, 2012; Reza Jalilvand et. al., 2012; Doosti et. al., 2016),

Malaysia (Ali et. al., 2016; Krishnapillai & Ying, 2017; Pahlevan Sharif & Mura, 

2019), Republik Chili (Bianchi et. al., 2017), Tunisia ( Zarrad H & Debabi M, 

2015; Hamouda & Yacoub, 2018), Turki ( Mohammed Abubakar, 2016; Al-

Htibat & Garanti, 2019) dan Vietnam (Cam et. al., 2019).

Selanjutnya, cakupan negara dalam kategori negara maju yang menjadi 

sumber perolehan data dalam penelitian minat berkunjung wisatawan mencakup 

Amerika Serikat (Gardiner et. al., 2013; Akgün et. al., 2015; S. Wang & Fu, 2015;

Leung & Jiang, 2018), Arab Saudi (Albarq, 2014), Australia (Sedera et. al., 2019),

Belgia (Tessitore et. al., 2014), China (Y. C. Wang, 2015; P. Wang, 2015; Fu et. 

al., 2016; Mehmood et. al., 2018; Vincent, 2018;), Finlandia (Lindblom et. al.,
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2018), Hong Kong (Pratt & Chan, 2016), Italia (Pietro et. al., 2012), Kroasia 

(Pandža Bajs, 2013), Portugal (Loureiro, 2015), Korea Selatan (Chung et. al.,

2015; Whang et. al., 2016; Kim & Kwon, 2018), Spanyol (Blasco-Lopez et. al.,

2019) dan Taiwan (H. Y. Wang, 2012; Chen et. al., 2014; Tan & Wu, 2016; Wu 

& Chen, 2018). Berdasarkan data tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

kajian mengenai minat berkunjung wisatawan lebih banyak dilakukan oleh 

peneliti dari negara maju. Kemajuan teknologi dan komunikasi, serta banyaknya 

pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh negara maju di dunia saat ini dapat 

menjadi salah satu asalan mengapa penelitian dengan topik minat berkunjung 

banyak dikaji di kawasan negara maju. Salah satu negara maju yang tengah 

mengalami peningkatan sektor pariwisata adalah Korea Selatan. Pada mulanya, 

Korea Selatan mulai dikenal karena kemunculan Hallyu atau budaya K-Pop yang 

digemari oleh para remaja perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, Korea 

Selatan berhasil memperkenalkan nilai kebudayaan dan kekayaan sejarah yang 

mereka miliki kepada dunia, sehingga semakin digemari oleh masyarakat dunia 

dari berbagai kalangan dan usia. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa penelitian 

ini masih layak dan perlu dilakukan di salah satu negara maju yaitu Korea Selatan,

guna untuk mendalami dan memahami faktor-faktor yang dapat mendorong dan 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke Korea Selatan. 

Berdasarkan hasil unduhan jurnal terkait minat berkunjung wisatawan, 

terlihat bahwa tidak sedikit variabel yang teruji dapat mempengaruhi miant 

berkunjung wisatawan. Adapun variabel yang sering diuji hubungannya terhadap 

minat berkunjung wisatawan disajikan dalam Tabel 2.1. Diantara banyaknya 

variabel yang ditemukan, terdapat tiga variabel yang kerap kali digunakan dalam 

memprediksikan minat berkunjung wisatawan ke suatu destinasi wisata, yaitu 

electronic word of mouth (eWOM), citra destinasi (destination image) dan sikap 

wisatawan (tourist’s attitude).
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Tabel II.1 Variabel penelitian terdahulu

Variabel Independen Jumlah 
Publikasi

Peneliti

Electronic word of mouth 
(eWOM)

17 (Jalilvand & Samiei, 2012; Pietro et al., 
2012; Reza Jalilvand et al., 2012; Albarq, 
2014; P. Wang, 2015; Y. C. Wang, 2015; 
Zarrad H & Debabi M, 2015; Abubakar, 
2016; Doosti et al., 2016; Krishnapillai & 
Ying, 2017; Mohammed Restu Prayogo et 
al., 2017; Rizky et al., 2017; Ariyanto & 
Prihandono, 2018; Hamouda & Yacoub, 
2018; Mehmood et al., 2018; Amalia et 
al., 2019; Cam et al., 2019)

Traditional ord of mouth 
(WOM) 

2 (Cam et al., 2019; Mehmood et al., 2018)

Keterlibatan Budaya Pop 1 (Whang et al., 2016)

Citra Kognitif dan Afektif 4 (Hamouda & Yacoub, 2018; S. B. Kim & 
Kwon, 2018; Lindblom et al., 2018; 
Whang et al., 2016)

Pendekatan Penyampaian 
Cerita

1 (Akgün et al., 2015)

Empati 2 (Akgün et al., 2015; H. Y. Wang, 2012)

Persepsi Kesempurnaan 
Media

1 (Sedera et al., 2019)

Sikap 17 (Jalilvand & Samiei, 2012; Reza Jalilvand 
et al., 2012; Gardiner et al., 2013; Albarq, 
2014; Loureiro, 2015; S. Wang & Fu, 
2015; Zarrad H & Debabi M, 2015;
Doosti et al., 2016; Bianchi et al., 2017;
Rizky et al., 2017; S. B. Kim & Kwon, 
2018; Leung & Jiang, 2018; Mehmood et 
al., 2018; Vincent, 2018; Wu & Chen, 
2018; Al-Htibat & Garanti, 2019; Amalia 
et al., 2019; Cam et al., 2019)

Kualitas Informasi 3 (Chung et al., 2015; Gardiner et al., 2013; 
Loureiro, 2015)

Kualitas Pelayanan 1 (Chung et al., 2015)

Motivasi 1 (Hamouda & Yacoub, 2018)

Persepsi Resiko 1 (Hamouda & Yacoub, 2018)

Popularitas 1 (Pahlevan Sharif & Mura, 2019)

Citra Destinasi 14 ( Reza Jalilvand et al., 2012; Doosti et al., 
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2016; Fu et al., 2016; Pratt & Chan, 2016; 
S. Wang & Fu, 2015; Y. C. Wang, 2015; 
Tan & Wu, 2016; Whang et al., 2016; 
Restu Prayogo et al., 2017; Rizky et al., 
2017; Ariyanto & Prihandono, 2018; 
Mehmood et al., 2018; Vincent, 2018;
Wu & Chen, 2018)

Unsur Kebaruan 1 (Y. Chen et al., 2014)

Ketertarikan 1 (Y. Chen et al., 2014)

eReferral Interaktiv 1 (Al-Htibat & Garanti, 2019)

Kepercayaan Destinasi 1 (Lindblom et al., 2018)

Konten yang Dihasilkan 
Museum

1 (Blasco-Lopez et al., 2019)

Kepuasan 3 (Pandža Bajs, 2013; Ali et al., 2016; 
Restu Prayogo et al., 2017)

Familiaritas 2 (Bianchi et al., 2017; Tan & Wu, 2016)

Keterlibatan Penonton 1 (Fu et al., 2016)

Paparan Acara Realitas 1 (Tessitore et al., 2014)

Norma Subyektif 4 (Jalilvand & Samiei, 2012; S. Wang & 
Fu, 2015; Bianchi et al., 2017; Wu & 
Chen, 2018)

Nilai Keuntungan 1 (Pandža Bajs, 2013)

Pengaruh Sosial 1 (Leung & Jiang, 2018)

Pengalaman Wisatawan 1 (Ali et al., 2016)

Kenangan 1 (Ali et al., 2016)

Sumber: Data Primer diolah (2020).

Pengaruh eWOM dalam mengestimasikan minat berkunjung wisatawan 

telah diteliti oleh (Jalilvand & Samiei, 2012; Pietro et. al., 2012; Albarq, 2014; P. 

Wang, 2015; Zarrad H & Debabi M, 2015; Doosti et. al., 2016; Mohammed 

Abubakar, 2016; Krishnapillai & Ying, 2017; Rizky et. al., 2017; Ariyanto & 

Prihandono, 2018; Hamouda & Yacoub, 2018; Amalia et. al., 2019;). Dari 

penelitian yang ditemukan, hasil studi menunjukkan bahwa eWOM berperan 

dalam meningkatkan minat berkunjung wisatawan. Pengaruh eWOM yang 

dimaksud ialah paparan informasi yang diterima melalui media sosial, blog, 

website atau komunitas online yang memuat informasi serta ulasan terkait 

destinasi wisata yang menjadi tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti juga 

mengatikan hubungan antara eWOM dalam mempengarui minat berkunjung 

wisatawan (visit intention) ke Korea Selatan. 
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Adapun variabel lainnya yang juga banyak diteliti dan dikaji sejauh mana 

pengaruhnya terhadap minat berkunjung adalah citra destinasi (destination 

image). Studi yang dikembangkan berdasarkan model penelitian serupa dilakukan 

oleh (Jalilvand & Samiei, 2012; S. Wang & Fu, 2015; Doosti et. al., 2016; Pratt & 

Chan, 2016; Whang et. al., 2016; Hamouda & Yacoub, 2018; Kim & Kwon, 

2018; Wu & Chen, 2018). Gambaran atau citra destinasi yang terbentuk dalam 

benak wisatawan, baik citra positif atau negatif, tentunya akan mempengaruhi 

minat untuk mengunjungi destinasi wisata yang bersangkutan. Mengingat 

pentingnya citra destinasi yang melekat di benak seorang wisatawan, maka dalam 

penelitian ini citra destinasi diangkat menjadi salah satu variabel independen 

sebagai parameter yang mengukur minat berkunjung wisatawan ke Korea Selatan. 

Selain variabel electronic word of mouth (eWOM) dan citra destinasi 

(destination image), sikap wisatawan (tourist’s attitude) juga digolongkan sebagai 

salah satu variabel yang kerap kali diteliti kaitannya terhadap minat berkunjung 

wisatawan (visit intention). Dalam ruang lingkup penelitian ini, sikap yang 

dimaksud adalah kecenderungan psikologis atau preferensi yang ditunjukkan oleh 

wisatawan dalam mengindikasikan minatnya untuk mengunjungi suatu destinasi 

wisata. Studi terdahulu terkait hubungan kedua vaiabel ini ditemukan dalam 

penelitian (Jalilvand & Samiei, 2012; Albarq, 2014; Zarrad H & Debabi M, 2015;

Doosti et. al., 2016; Rizky et. al., 2017; Cam et. al., 2019). Mengingat sikap 

wisatawan dan destinasi wisata berkaitan erat antara satu dengan lainnya, maka 

dalam penelitian ini variabel sikap wisatawan (tourist’s attitude) menjadi salah 

satu variabel yang diuji pengaruhnya terhadap minat berkunjung wisatawan ke 

Korea Selatan. 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Hubungan eWOM terhadap Citra Destinasi (Destination Image)

Electronic word of mouth (eWOM) merujuk kepada komentar positif 

maupun negatif dari pelanggan termasuk wisatawan terkait produk atau jasa yang 

dimuat atau dipublikasikan melalui internet (Litvin, et. al.,, 2008). Seiring dengan 

kemajuan teknologi, khususnya karena peningkatan penggunaan internet, 

sebagian besar wisatawan kini mengunakan eWOM sebagai sumber pencarian 

informasi dalam mempersiapkan dan merencanakan perjalanan wisata. Informasi 
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yang diterima melalui eWOM, baik beruba gambar, video maupun tulisan, akan 

menjadi faktor penentu dalam pembentukan citra destinasi. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konten positif atau negatif yang 

disebarkan melalui eWOM sangat mempengaruhi bentuk pandangan yang melekat 

pada destinasi wisata. Sebagai contoh, dari hasil penelitian oleh Morgan, et. al.,,

(2009) di Selandia Baru, disimpulkan bahwa eWOM yang bersifat negatif atau 

kurang memuaskan memiliki pengaruh yang juga negatif terhadap destinasi 

wisata tersebut. Selanjutnya, Jalilvand et. al., (2012) melalui penelitiannya juga 

membuktikan bahwa eWOM perpengaruh signifikan dalam membentuk citra 

destinasi di hadapan wisatawan. Temuan dari penelitian saling mendukung

dengan temuan Doosti et. al., (2016) dan Rizky et. al., (2017).

2.3.2 Hubungan eWOM terhadap Sikap Wisatawan (Tourist’s Attitude)

Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai pengaruh yang 

ditimbulkan dari eWOM khusunya dalam konteks pariwisata. eWOM dianggap 

berperan penting dalam menentukan sikap serta perilaku konsumen saat hendak 

membeli suatu produk atau jasa et.al., 2009). Dengan mengecek atau 

mengulas kembali pendapat wisatawan lain terhadap suatu produk atau jasa 

tertentu tentunya berengaruh dalam menentukan sikap wisatawan terhadap produk 

atau jasa tersebut. Semakin banyak informasi positif terkait barang atau jasa 

mengenai satu retailer tentunya akan memperkuat keinginan atau niat konsumen 

lain untuk memperoleh produk dan jasa dari retailer yang sama (Dennis, et. al.,,

2009).

Berdasarkan pengamatan dalam bidang pariwisata yang diteliti oleh Zarrad 

et. al., (2015) dikemukakan bahwa eWOM berpengaruh secara signifikan dalam 

menentukan sikap wisatawan terhadap suatu destinasi wisata. Penelitian ini

dipertegas oleh Jalilvand et. al., (2012), Pietro et. al., (2012) dan Albarq, 

(2014) yang juga membuktikan bahwa eWOM berdampak signifikan dalam 

membentuk sikap wisatawan terhadap suatu destinasi. 

2.3.3 Hubungan eWOM terhadap Minat Berkunjung (Visit Intention) 

Platform konsumen berbasis web seperti komunitas online, situs ulasan 

dan media sosial merupakan bentuk eWOM yang paling umum ditemukan dan 

digunakan. Menurut Hennig-Thurau et. al., (2004) dengan adanya eWOM,
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konsumen berkesempatan untuk membaca opini dan pengalaman konsumen 

lainnya serta dapat pula berkontribusi dengan menuangkan opini dan pengalaman 

mereka sendiri. Dewasa ini eWOM dipandang sebagai sumber informasi yang 

utama dalam mempengaruhi pemilihan destinasi wisata dan minat untuk 

mengunjungi destinasi tersebut (Jalilvand et. al., 2012). Menurut laporan dari 

tripadvisors.com (2019) saat ini tercatat lebih dari 435 juta ulasan wisata telah 

dipublikasikan secara online dalam situs tripadvisors dengan jumlah rata-rata 

pembaca sebesar 390 juta per bulan. Lebih dari 84% dari pengunjung situs 

tersebut mengaku bahwa ulasan yang diterima berpengaruh terhadap rencana dan 

keputusan wisata yang diambil (Travelindustrywire.com, 2007).

Melalui penelitin Jalilvand et. al. (2012) diketahui bahwa informasi 

mengenai destinasi wisata yang dipublikasikan melalui eWOM berpengaruh 

secara signifikan terhadap sikap wisatawan kepada destinasi tersebut. Selain itu, 

ada pula beberapa hasil penelitian yang selaras dengan penelitian ini, diantaranya

(Reza Jalilvand et. al., 2012; Albarq, 2014; Zarrad H & Debabi M, 2015; Doosti 

et. al., 2016; Krishnapillai & Ying, 2017; Amalia et. al., 2019).

2.3.4 Hubungan Citra Destinasi (Destination Image) terhadap Minat 

Berkunjung (Visit Intention)

Citra destinasi merupakan proyeksi yang terbentuk dari kepercayaan, 

gagasan dan impresi yang diterima seseorang mengenai suatu destinasi (Tan et. 

al., 2016). Citra suatu destinasi dapat dikembangkan berdasarkan perkiraan atau 

pemahaman seseorang terhadap karakteristik destinasi. Dengan meningkatnya 

citra positif suatu destinasi di hadapan wisatawan, maka semakin besar pula 

kontribusi positif yang diberikan dalam proses pengambilan keputusan terkait niat 

berwisata ke destinasi tersebut di masa mendatang (Doosti et. al., 2016).

Selanjutnya, literatur pariwsata dan pemasaran saat ini menunjukkan bahwa citra 

destinasi bukan sekedar mempengaruhi proses menyelekso tujuan wisata dan 

persepsi subjektif wisatawan, namun turut mempengaruhi penilaian terhadap 

perjalanan wisata dan niat untuk berkunjung kembali di masa mendatang (Hsu et. 

al. 2010).

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa penelitian lampau 

terkait pengaruh citra destinasi terhadap niat berwisata diantaranya oleh: (Reza 
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Jalilvand et. al., 2012; Zarrad H & Debabi M, 2015; Doosti et. al., 2016; Restu 

Prayogo et. al., 2017; Rizky et. al., 2017; Cam et. al., 2019) dengan hasil dimana 

terdapat penemuan berupa relasi signifikan terkait kedua variabel tersebut. 

2.3.5 Hubungan Sikap Wisatawan (Tourist’s Attitude) terhadap Minat 

Berkunjung (Visit Intention)

Sikap wisatawan menjelaskan tentang kecenderungan psikologis yang 

diungkapkan melalui pandangan positif atau negatif yang dirasakan oleh 

seseorang terhadap suatu hal tertentu (Ajzen, 2002). Menurut Sparks (2007),

dalam penelitiannya mengenai tourism behaviour, sikap dapat mempengaruhi cara 

seseorang dalam bertindak atau bereaksi terhadap suatu hal. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa sikap wisatawan dapat dijadikan prediktor yang efektif 

bagi wisatawan dalam memutuskan destinasi wisata yang ingin dituju (Jalilvand 

et. al., 2012).

Melalui penelitiannya, Jalilvand et. al., (2012) membuktikan keberadaan 

hubungan yang signifikan, dimana sikap wisatawan mengenai destinasi akan 

berpengaruh terhadap minat untuk berkunjung ke tempat tersebut. Pengalaman 

positif yang diterima wisatawan, baik dalam segi pelayanan, produk ataupun 

aspek lainnya yang diterima wisatawan selama mengunjungi suatu destinasi dapat 

mendorong wisatawan tersebut untuk menyebarkan informasi positif melalui 

eWOM sehingga informasi mengenai destinasi wisata turut diterima oleh 

wisatawan lain yang belum pernah melakukan kunjungan ke destinasi tersebut. 

Selain itu, hasil penelitian oleh Lee (2009), Zarrad et. al. (2014), Albarq (2014), 

Amalia et. al., 2019) dan Wang et. al. (2015) juga membuktikan niat berkunjung 

di masa yang akan datang secara signifikan dikontrol dari sikap wisatawan.

2.3.6 Hubungan Citra Destinasi (Destination Image) terhadap Sikap 

Wisatawan (Tourist’s Attitude)

Mengingat fakta bahwa sifat pariwisata sendiri adalah tidak berwujud dan 

fakta bahwa waktu pembelian (pemesanan) dan penggunaan (menikmati) kegiatan 

wisata biasanya dilakukan secara terpisah, maka beberapa peneliti sepakat bahwa 

citra destinasi sangat memungkinkan untuk mempengaruhi proses terbentuknya 

maupun merubah sikap wisatawan terhadap suatu destinasi wisata (Chen & Funk, 

2010). Menurut Kim & Richardson (2003), pengaruh citra destinasi cukup 
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bervariasi terkait sikap wisatawan, dimana dikatakan citra destinasi dapat 

mempertegas, mengubah bahkan menciptakan gagasan yang baru bagi wisatawan. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Chew & Jahari (2014), diperoleh 

hasil bahwa semakin buruk gambaran mengenai destinasi yang diterima oleh 

wisatawan maka semakin besar pula munculnya resiko sosial-psikologis dan sikap 

tidak menyenangkan terhadap destinasi tersebut. Melalui hasil studi empiris oleh

Jalilvand & Samiei (2012) diperoleh kesimpulan sikap wisatawan serta minat 

berkunjung ke sebuah destinasi mendapat pengaruh dari citra destinasi itu sendiri. 

Pernyataan ini dipertegas (Hsu et al., 2010; Liu, Li, Yen, & Sher, 2018; Park, 

Hsieh, & Lee, 2017) yang mengkaji topik serupa. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Setelah mengkaji teori-teori yang dikemukakan dalam penelitian lampau

terkait minat berkunjung, ditemukan bahwa eWOM, citra destinasi dan sikap 

wisatawan merupakan variabel yang sudah sering diuji dan diteliti dan masih 

populer untuk diteliti hingga saat ini. Dengan demikian, dalam penelitian ini 

variabel-variabel tersebut kembali digunakan dan diuji keterkaitannya dengan 

minat berkunjung ke Korea Selatan. 

Gambar II.2 Model Penelitian, sumber: Jalilvand et al., 2012.

Rumusan hipotesis berdasarkan model penelitian adalah sebagai berikut: 

H1 : Electronic word of mouth (eWOM) berpengaruh signifikan pada citra 

destinasi Korea Selatan. 

H2 : Electronic word of mouth (eWOM) berpengaruh signifikan pada sikap 

wisatawan terhadap Korea Selatan.

H2
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Citra Destinasi

Sikap Wisatawan 
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H3 : Electronic word of mouth (eWOM) berpengaruh signifikan pada minat 

berkunjung ke Korea Selatan. 

H4 : Citra destinasi berpengaruh signifikan pada minat berkunjung ke Korea 

Selatan. 

H5 : Sikap wisatawan berpengaruh signifikan pada minat berkunjung ke Korea 

Selatan.

H6 : Citra destinasi berpengaruh signifikan pada sikap wisatawan terhadap 

Korea Selatan. 
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