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BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Niat Perilaku 

Niat perilaku adalah dianggap sebagai prediktor yang relatif akurat 

perilaku penting pelanggan, seperti loyalitas Ali, Faizan, Kisang Ryu (2016). Niat 

perilaku merupakan indikasi bagaimana orang-orang sulit bersedia untuk mencoba 

dan berapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan tersebut. 

Niat perilaku diciptakan melalui proses pilihan atau keputusan di manan 

kepercayaan tentang dua jenis konsekuensi dan norma subyektif dipertimbangkan 

dan diintegrasikan untuk mengevaluasi perilaku alternatif dan memillih di antaraa 

mereka Peter,P.J dan Olson( 2014).

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan  bahwa niat perilaku 

adalah suatu indikasi dari bagaimana orang bersedia untuk mencoba dan seberapa 

banyak sebuah usaha yang mereka rencanakan untuk dikerahkan dalam upaya 

menunjukan perilaku.

2.2. Penelitian Terdahulu terhadap Niat Perilaku

Niat perilaku banyak diteliti oleh penelitian di Negara lain. Pada 

penelusuran menggunakan pencari Google Scholar dengan kata kunci niat 

perilaku, pariwisata kreatif diperoleh 30 jurnal yang terkait niat perilaku. 

Demikian penelitian terkait niat perilaku, namun topik ini masih menjadi yang 

menarik dalam penelitian. Niat perilaku telah banyak diamati oleh di negara maju 

atau berkembang berikut ini adalah daftar tabel di negara yang menguji tentang 

penelitian niat perilaku.
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Tabel 2.1. Daftar Negara Maju dan Berkembang

Negara Maju Jumlah Negara Berkembang Jumlah 

Amerika Serikat 3 Arab 1

Australia 1 Cina 8

Austria 1 India 1

Canada 2 Indonesia 1

Italia 1

Jepang 1

Korea 2

Malaysia 1

Spanyol 1

Taiwan 5

Thailand 1

Sumber : Meta Analisis (2020)

Negara maju memiliki 18 jurnal sedangkan negara berkembang 12 jurnal, 

terdapat negara yang menjadi sumber penelitian terkait niat perilaku meliputi di 

bawah ini 

Amerika Sarikat merupakan negara maju  terdapat 3 diteliti yang pertama 

diteliti oleh (Kotler 2010) peneliti dapat di simpulkan memiliki signifikan dengan 

variabel dependent niat perilaku, intervening kepuasan atribut, kepuasan 

keseluruhan dan independen nilai yang di rasakan secara keseluruhan penelitian 

ini memiliki beberapa keterbatasan data ini hanya di kumpulan ditiga lokasi yang 

ada di North Dakota, AS dan mewakili perdesaan. Yang kedua diteliti oleh Yuan 

and Soocheong (2008) di penelitian ini memiliki signifikan dengan dependen niat 

perilaku, intervening kepuasan dan independen persepsi kualitas. Terdapat juga 

keterbatasan yaitu pengaruh niat perilaku dan keterbatasan, kesadaran adalah 
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dalam intinya, konstruksi yang jauh lebih kompleks dalam periklanan bidang dari 

pada konseptualisasi yang di sajikan dalam penelitian ini dan niat perilaku untuk 

kunjungan masa depan dapat menjadi sulit di pahami ukuran dalam pariwisata 

contohnya seperti mengunjungi wilayah anggur niat perilaku untuk membeli 

anggur lokal tertentu atau kunjungan kilang anggur lokal tertentu. Yang ketiga 

diteliti oleh (Lee et al, 2015) penelitian ini juga signifikan dengan dependen niat 

perilaku, intervening sebagai nilai layanan yang dirasakan, kepuasan dan 

independen respon yang emosional, harga moneter, layanan, kualitas, harga 

perilaku, reputasi. Terdapat limitasi itu fokus pada satu pengaturan festival

tertentu. Sedangkan hasil yang didapat mungkin berguna untuk conroe cajun 

catfish festival, mereka mungkin tidak dapat langsung diterapkan ke pengaturan 

festival lainnya karena festival secara beragam dan ditandai oleh memiliki banyak 

tema berbeda.

Penelitian selanjutnya berasal dari Negara Arab merupakan Negara 

berkembang. (Prayag 2017) dalam penelitian ini memiliki signifikan dengan niat 

perilaku dependen, kepuasan sebagai intervening dan sedangkan sukacita, cinta, 

kejutan positif, ketidaknyamanan. sebagai independen variable, penelitian ini juga 

tidak terdapat limitasi.

Penelitian berikutnya berasal dari Negara Australia yang merupakan 

Negara maju. (Huang, Weiler, and Assaker 2015) dalam penelitian ini juga 

berhubungan dengan antara variable  seperti dependen niat perilaku, intervening

hasil interpretasiafektif, hasil interpreasi kognitif dan independen variable empati, 

sikap positif, elaborasi, relevansi dan penelitian ini juga memiliki keterbatasan  

yaitu data dikumpulkan dari satu situs wisata di Australia menggunakan 
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kenyamanan. Karena kendala situasional dalam survey. Tingkat respons 

penolakan tidak dapat ditentukan dan Bias non-respons tidak dapat 

diukur. Sampel yang digunakan dalam studi ini, meskipun menunjukkan beberapa 

kesamaan didalam karakteristik demografis untuk statistik nasional dan profil 

responden dari penelitian sebelumnya tentang wisatawan Cina, tidak dapat 

dianggap sebagai representatif dan karenanya temuan tidak dapat digeneralisasi ke 

seluruh wilayah Cina pasar terikat, apalagi wisatawan dari berbagai budaya 

alasan.

Negara Austria yang merupakan Negara maju dalam penelitian ini diteliti 

Oleh berhubungan dengan  variable 

dependen niat perilaku, intervening kunjungan kepuasan anda dan peresepsi 

kualitas penawaran destinasi independen. Terdapat limitasi Seperti semua 

penelitian niat perilaku, penelitian kami memiliki beberapa keterbatasan, tions 

yang juga membuka jalur baru untuk pekerjaan empiris.

Negara Canada memiliki 2 penelitian yaitu yang pertama  diteliti oleh 

(Ladhari 2009) penilitian ini memiliki hasil yang saling berhubungan yang berupa 

niat perilaku sebagi dependen, kepuasan emosional  dan peresepsi kualitas 

layanan sebagai, intervening dan independen dalam penilitian ini juga memiliki 

keterbatasan, dalam penelitian ini berarti bahwa hasilnya harus di generalisasi 

dengan hati-hati. Pertama sampel dalam penelitian ini kecil dan terbatas.  

Sedangakan (Uysal 2008) variabel memiliki hubungan antara yaitu niat perilaku, 

kepuasan berlebihan dan persepsi kualitas layanan dan juga keterbatasan yang 

dimiliki oleh penelitian ini hasilnya terbatas pada saat pe-riod pengumpulan data 
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dan atribut tujuan termasuk dalam penelitian ini. Studi mengukur kepuasan 

keseluruhan dengan ukuran global item tunggal.

Dalam penilitian ini berasal dari Negara Cina, Negara ini memiliki 8 

penelitian salah satunya diteliti oleh (Fu, Yi, Xiaoming Liu, Yongqiang Wang 

2018). Penelitian ini memiliki niat perilaku, niat keuntungan dan juga keasilan 

cinderamata yang memiliki hubungan antara variabel. Pada penelitian ini juga 

memiliki keterbatasan seperti yang dapat mempengaruhi izabilitas temuan, karena 

keterbatasan waktu dan sumber daya, data untuk studi eksploratif ini dikumpulkan 

hanya pada satu wisatawan wilayah. Menggunakan sampel hanya dari satu 

wilayah dapat membatasi kendala dari analisis data. Penelitian lebih lanjut dapat 

memeriksa masalah ini daerah yang berbeda.

(Han, H., & Jeong 2013), penelitian ini memiliki niat perilaku pro 

lingkungan, keterlibatan perjalanan pro lingkungan dan kesadaran lingkungan 

yang di persiapkan selaku variable independen, dalam penelitian ini tidak 

memiliki keterbatasan.

(Wang and Hsu 2010) yang diteliti oleh Negara berkembang yang berada 

di Cina dengan ini memiliki hubungan antara niat perilaku dengan pariwisata dan 

pemasaran, tujuan keselurihan banyangkan serta gambar kognitif yang saling 

berhubnungan antara variabel, penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena 

penelitian ini bersifat eksploratif itu tunduk pada beberapa batasan. Antara mereka 

populasi penelitian ini terbatas pengunjung Tiongkok dari tujuan wisata utama 

Tiongkok. Menjadi nilai untuk studi masa depan untuk memvalidasi temuan yang 

disajikan saat ini belajar dengan menyelidiki tujuan turis asing persepsi gambar 
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dalam tujuan wisata Cina gambar negara atau tujuan turis Tiongkok persepsi di 

destinasi wisata asing

(Liang et al. 2019) yang berasal dari Cina yang merupakan Negara 

berkembang penelitian ini memiliki beberapa hubungan antara variabel antara niat 

perilaku, kontrol perilaku persepsi, subyektif yang merupakan dari dependen,

intervening dan independen. Penelitian ini mempunyai keterbatasan data hanya 

berada di wilayah geografis Cina menemukan bahwa kelompok etnis yang 

berbeda fokus pada faktor yang berbeda yang mempengaruhi pilihan wisata medis 

mereka. Karena itu hasil yang berbeda mungkin di temukan jika data 

dikumpulkan di wilayah etnis yang berbeda. Sebuah masa depan penelitian perlu 

mempertimbangkan skala dan model ini dengan cara yang berbeda lokasi 

geografis.

(Kim, Seongseop (Sam) 2018) penelitian ini memiliki hubungan antara 

variable dari dependen, intervening dan independen seperti niat perilaku, 

keterlibatan emosional, refleksi referensial. Data ini mempunyai keterbatasan 

penelitian ini tidak mengukur sikap spesifik, seperti motivasi, kendala, atau 

berpengaruh faktor dalam pengambilan keputusan, yang dapat menentukan tingkat 

aktual pariwisata yang terjadi.

(Yang, Gu, and Cen 2011) penelitian ini berhubungan antara niat perilaku, 

nilai persepsi festival cape dan emosi pengunjung dalam variable dependen, 

intervening serta independen. Data ini memiliki keterbatasan mempertimbangkan 

insentif wisatawan dengan konsep berkerja, mungkinkan untuk merumuskan  

motivasi wisatawan berpengaruhi dengan pengalaman emosional, nilai yang 

Dina. Faktor dari Kepuasan Terhadap Niat Perilaku Wisatawan pada Destinasi Resort Bintan. 
UIB Repository©2020 



13
 

Universitas Internasional Batam 

dirasakan, dan niat perilaku. Untuk ini alasannya dampak motivasi wisatawan 

pada niat perilaku harus dianalisis dalam penelitian masa depan untuk sepenuhnya 

memahami keinginan turis festival tingkah laku.

(Lam and Hsu 2006) penelitian ini memiliki hubungan antara niat 

perilaku, perilaku persepsi dan keyakinan perilaku sebagai variabel dependen, 

intervening serta independen dalam penelitian tersebut. Penelitian ini memiliki 

keterbatasan termasuk kenyamanan metode pengambilan sampel digunakan, 

meskipun profil responden mirip dengan pelancong Taiwan ke Hong 

Kong. Pengumpulan data di ruang transit di Bandara juga dapat memperkenalkan 

dalam sampel karena hanya individu dengan pengalaman perjalanan ke luar negeri 

termasuk.

(Fu, Ye, and Xiang 2016)penelitin ini memiliki hubungan antara variable 

seperti niat perilaku, dengan wisatawan melalui peran medis citra kognitif dan 

efektif. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatsan seperti pertama, ini adalah 

cross-sectional belajar, tetapi hubungan sebab akibat dalam model kami bisa lebih 

baik diperkirakan dengan studi lapangan longitudinal. Kedua, popular program 

reality show Tiongkok penelitian masa depan sejumlah arah harus

dipertimbangkan. Untuk sebagai contoh, studi eksperimental dapat dilakukan, di 

mana subyek disajikan dengan acara yang berbeda untuk inves-tigate yang 

menimbulkan respons yang lebih menguntungkan misalnya, keterlibatan, niat 

kunjungan.

Penelitian berasal dari India merupakan dari Negara maju (Sharma, P. 

2018), penelitian ini memiliki berhubungan antaraa niat perilaku sebagai 
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dependen, tujuan gambar intervening dan sukacinta, cinta, kejutan positif serta 

tidak menyenangkan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan sehingga 

seharusnya pekirakan dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan 

berikut pertama, ukuran sampel dalam penelitian ini kecil, yang dapat 

mempengaruhi generalisasi temuan studi masa depan harus memeriksa kerangka 

kerja konseptual dengan menggabungkan ukuran sampel besar. Kedua penelitian 

ini menganalisis model konseptual dengan mengumpulkan data dari pariwisata 

kesehatan hanya tujuan. Penelitian lanjutan dapat meneliti model dengan 

mengamati menyimpan data dari berbagai konteks pariwisata seperti pariwisata 

gelap, wisata religius, wisata petualangan, dan pariwisata kuning.

Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang  penelitian ini 

diteliti (Dean and Suhartanto 2019) dalam penelitian ini memiliki hubungan 

antara variabel seperti niat perilaku dengan nilai persepsi dan kepuasan serta 

pengalaman para wisatawan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada saat 

data yang dikumpulkan dari lima atraksi kreatif dari wilayah Bandung, Indonesia 

dan sejauh mana temuan tersebut unik untuk Bandung, bisa membatasi aplikasi 

mereka yang lain dimana. Motivasi pengunjung berbeda di seluruh atraksi, tujuan, 

dan budaya, dan masalah terbatas ini generalisasi hanya dapat diuji dan di atas 

dengan pengulangan di berbagai atraksi dan destinasi.

(Pandža Bajs 2015) merupakan penelitian yang berasal dari Negara italia 

yang merupakan Negara maju dalam penelitian ini memiliki variabel yang saling 

berhubungan niat perilaku masa depan, kepuasan nilai persepsi serta kualitas dan 

biaya persepsi penelitian ini juga tidak memiliki keterbatasan.
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(Pratt and Chan 2016)berasal dari Negara Jepang Negara ini merupakan 

Negara maju dalam penelitian ini niat perilaku, mempergaruhi faktor gambar 

tujuan serta atribut holistik fungsional pisikologi serta umum uinik.

Negara korea memiliki 2 penelitian seperti pertama (Son and Lee 

2011)dalam penelitian ini niat perilaku memiliki kepuasan kunjungan dalam 

kaulitas festival, penelitian ini juga memiliki limitasi dapat di lihat dari segi 

geografis aplikasi juga sebagi data yang di kumpulkan dari suatu festival dengan 

ukuran sample minimal dalam kaitan dengan semua jumlahpengunjung festival.

Yang kedua penelitian di tulis oleh (Moon, Kae Sung, Yong Jae Ko, Daniel P. 

Connaughton 2013) dalam penelitian ini memiliki niat perilaku yang tujuan 

destinasi dengan kualitas layanan dan nilai persepsi. Dalam penelitian ini juga 

memiliki limitasi yaitu data ini terbatas hanya yang Tour de Korea, perlombaan 

tahap jalan bersepeda internasional. 

Negara Malaysia yang diteliti oleh (Ali, Faizan, Kisang Ryu 2016) bahwa 

niat perilaku dapat mempergaruhi kenangan, kepuasan, serta pengalaman 

wisatawan yang kreatif, dalam data ini memiliki keterbatasan yaitu seperti 

penelitian ini memiliki itations yang berfokus pada kenangan para tamu resort 

hotel setelah para tamu kembali ke tempat asalnya dapat merasakan  kenangan 

baru ini tentang masa tinggal mereka yang ada resort.

(Di-Clemente, Elide, José Manuel Hernández-Mogollón 2019) berasal dari 

Negara Spanyol memiliki niat perilaku terhadap pengalaman yang berkesan 

dengan melibatkan ekspresi diri, daya tarik serta sentralitas yang saling hubungan 

dengan variable.
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Penelitian selanjutnya berasal dari Negara Taiwan yang memiliki 5 

penelitian yang berbeda seperti (Chen, C. F., & Tsai 2007) penelitian ini memiliki 

hubungan antara variabel niat perilaku dengan nilai persepsi serta kepuasan dan

kualitas pengalaman wisatawan.

(Chen, C. F., & Tsai 2007) memiliki niat perilaku dengan kualitas 

perjalanan nilai persepsi yang saling berhubungan dengan tujuan wisata. 

Kemudian diteliti oleh (Chang and Lin 2015) memiliki penelitian yang saling 

berhubungan antara niat perilaku terhadap sikap terhadap perilaku, nilai 

pengalaman serta aspek dari pengalaman. Penelitian ini juga memiliki 

keterbatasan data ini hanya di gunakan seperti ekonomi pengalaman, estetika, 

manajemen  pengalaman, pengalaman nilai, dan teori perilaku untuk membangun 

persepsi dan evaluasi budaya pengalaman perjalanan.

Kemudian diteliti (Lai, Wen Tai 2011) bahwa niat perilaku dengan 

kepuasan keterlibatan persepsi value serta kualitas layanan memiliki saling 

berhubungan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, keterlibatan di pengaruhi 

oleh pelanggan evaluasi layanan, seperti nilai yang dirasakan, kualitas layanan, 

dan kepuasan. Ketika orang puas dengan angkutan umum, keterlibatan mereka ke 

arah itu akan meningkat, keterlibatan yang meningkat mungkin berperan sebagai 

moderator dalam hubungan antara evaluasi layanan dan minat perilakutions.  

Penilitian selanjutnya berasal dari Negara Thailand yang oleh 

(Tavitiyaman, Pimtong 2013) Memiliki variable yaitu niat perilaku yang 

merupakan variable dependen  sedangkan kepuasan overal dan tujuan wisata 
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sebagai intervening serta independen. Tavitiyaman dan Qu, juga memiliki 

keterbatasan, dalam memilih sampeln periode tertime dan di bandara Bangkok.

Berdasarkan data yang di atas dapat disimpulkan bahwa nait perilaku 

berpengaruh terhadap negara maju, hal ini semakin tinggi tangapan positif atau 

sikap positif sesorang untuk berinvestasi maka semakin kuat niat sesorang untuk 

berinvestasi, niat perilaku memiliki dampak positif pada generasi muda karena 

memiliki nilai terkecil dalam indikator sikap dan perilaku.

Bila di bandingkan negara berkembang niat perilaku, mengungkapkan 

mendorong dan memberi motivasi yang menarik untuk menumbuhkan perilaku 

yang menyenangkan wisatawan oleh karena itu daya tari kreatif harus 

menawarkan pertujukan berkualitas tinggi secara konsisten sehingga 

investasiment sumber daya, baik non-moneter dan moneter harus difokuskan pada 

peningkatan wisatawan dengan daya tarik kreatif.

Namun demikian data yang diambil dari Indonesia mengenai topik masih 

kurang. Oleh karena itu menjadi motivasi peneliti untuk membuat penelitian ini  

tentang niat perilaku. banyak para penelitian yang meneliti tentang niat perilaku 

yang memicu tentang destinasi wisata, kota, perusahaan seperti perhotelan, 

perusahaan transportasi dan event-event yang mengenai pariwisata. yang juga 

banyak diteliti oleh Negara maju dan berkembang. Niat perilaku mempunyai 

faktor yang memicu memberi layanan yang bagus sehingga dapat meningkatkan 

kepuasan wisatawan. Salah satu dari niat perilaku yang menguntungkan adalah 

adanya sikap positif tentang suatu pelayanan yang di berikan ke wisatawa. jika 

wisatawan merasa puasa ia dapat menunjukan sikap yang positif terhadap suatu  
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resort yang ia datangkan. Niat perilaku juga memberi manfaat bagi industri 

pelayanan antara lain konsumen menjadi setia, hal ini menjadi tujuan utama 

industri pelayanan akan produk atau layanan yang di berikan. 

2.3. Hubungan antara Variabel 

2.3.1. Kepuasan terhadap Niat Perilaku

Menurut Chen and Chen (2010) Kepuasan terutama disebut 

sebagai fungsi dari ekspektasi sebelum perjalanan dan pengalaman pasca 

perjalanan. Berdasarkan (Bagozzi, R. P., Gopinath, M., & Nyer (1999).

Shaver et al, (1987) menyatakn kepuasan berbagai varian umum dengan 

kebahagiaan, kegembiraan dan kenikmatan di kedua pariwisata. Menurut 

Baker, D. A., & Crompton (2000), Bigné, J. E., Andreu, L., & Gnoth 

(2005), Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R., & Zeithaml (1993), Cronin, 

J. J., & Taylor (1992), wistawan memiliki kepuasan terhadap wisata lebih 

cenderung untuk mengunjungi dan referensi kepada wisatawan lain yang 

inggin berkunjung ke suatu tempat wisata. Menurut (Bigné, J. E., 

Sanchez, M., & Sanchez 2001), (Chen, C. F., & Tsai 2007), konsumen 

yang tidak puas adalah tidak  mungkinuntuk membeli kembali dan sering 

terlibat dengan kata-kata negatif mulut, menurut Soscia (2007) tinjauan 

kembali dan keinginan  saran merupakan hasil perilaku yang nyata dari 

memuaskan wisata menurut Bigne, (2001) Grappi & Montanri (2011), 

Prayag, G., & Ryan (2012)oleh karena itu masuk akal untuk 

berhipotensis.

Hubungan antara kepuasan dan niat perilaku di dokumentasikan 

dengan baik. Menurut Grappi, S., & Montanari (2011), Han & Han, H., 
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& Jeong (2013) Yuksel, A., & Yuksel ( 2007) membangun jalur positif 

antara emosi positif, kepuasan dan niat perilaku.

Namun ketika emosi negatif diperkenalkan sebagi anteseden, 

kepuasan dan niat perilaku hasil bertentangan muncul. Menurut lee 

(2008) menemukan hubungan negatif antara emosi dan kepuasan tetapi 

jalan yang tidak signifikan antara kepuasan dan niat perilaku. Secara teori 

negatif emosi harus meningkatkan tingkat kepuasan. Namun beberapa 

bukti dalam pemasaran literatur menujukkan hubungan positif antara 

negatif emosi seperti rasa malu bersalah dan kesedihan. Demikian pula 

hubungan yang kompleks di antaraan ketiga konstruksi ini masih kurang 

dipahami dalam konteks tujuan wisata. Menurut (Grappi, S., & 

Montanari (2011), tidak menilai efek mediasi kepuasan pada hubungan 

atnara emosi dan niat perilaku. Dengan demikian tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji secara empiris model yang menghubungkan model 

tanggapan emosional wisatawan terhadap tujuan, kepuasan dan niat 

perilaku, krangka yang di usulkan menujukan positif, sukacita, cinta, dan 

kejutan yang meneyenangkan dan negatif tidak menyenangkan, emosi 

memiliki efek langsung ke pada kepuasan. Tambahan emosi dan 

kepuasan memengaruhi niat perilaku menurut Faullant, R., Matzler, K., 

& Mooradian (2011). Model selanjutnya menggambarkan kepuasan 

sebagai perantaraan antara emosi dan niat perilaku menurut Walsh, G., 

Shiu, E., Hassan, L. M., Michaelidou, N., & Beatty (2011).  Niat yang 

ditimbulkan dalam konteks yang lebih luas dari pengalaman destinasi. 
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Untuk membantu pengembangan teoretis, penting untuk dibangun 

pengaru relative berbagi emosi pada kepuasan dan niat perilaku.

2.3.2. Pengaruh Kegembiraan terhadap Kepuasan

Menurut Lazarus (2011) mengamati bahwa kegembiraan adalah 

muncul ketika sesorang merasa bahwa dia  cukup bersedih menuju 

tujuanya itu seperti kesenangan permohonan tertentu, antusiasme, 

kegembiraan dan keceriaan. Madrigal (1995) meneliti efek basking 

dan kenikmatan pada kepuasan dan menemukan bahwa 

kenikmatan memiliki yang lebih kuat hubungan dengan kepuasan. Dalam 

menurut studi Nyer (1997) joy dan kepuasan setelah analisa faktor memuat 

pada dimensi yang sama. Menurut Oliver (1993) So derlund dan 

Soderlund and Rosengren (2004) di katakana di sini bahwa kegembiraan 

akan terjadi hubungan positif dengan kepuasan.

2.3.3. Pengaruh Kejutan Positif terhadap Kepuasan 

Kejutan adalah perasaan yang muncul atau terkaitan dengan kejadian

yang tak terduga Ahuvia (2005). Menurut Prayag (2017)kejutaan positive 

muncul ketika kejutan terjadi dengan kepuasan, studi mengamati bahwa 

kepuasan dalam mengevaluasi suatu tujuan Huang, Weiler, and Assaker 

(2015), Stylidis (2017)hubungan antara kejutan positif dan gambar tujuan 

telah di tetapkan di studi Nyer (1997), penelitian ini menyelidiki kepuasan 

dan terhadap kejutan positive dalam menentukan gambar tujuan, 

pengalaman emosional wisatawan berkembang selama interaksi pribadi 

dan dapat mempengaruhi kepuasan  mental sesorang tujuan yang di 

rasakan oleh wisatawan.   
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2.3.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Penelitian ini dapat digambarkan berdasarkan model konseptual 

hipotensis yaitu: 

1. H1:  Mengidentifikasi kejutan positif di pengaruhi oleh kepuasan.

2. H2: Mengidentifikasi kegembiraan di pengaruhi oleh kepuasan.

3. H3: Mengidentifikasi kepuasan di pengaruhi niat perilaku.

Gambar 2.1. Model Konseptual Hipotesis, sumber : Odeh, 2013
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