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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topik revisit intention masih banyak diteliti di berbagai 

negara lebih dari enam tahun terakhir ini. Hal ini dikemukakan berdasarkan hasil 

penelusuran yang diperoleh dari mesin pencari Google Scholar. Pada saat 

melakukan penelusaran, digunakan beberapa kata kunci diantaranya adalah 

destination image impact to visitation of tourist, factors influencing visitation of 

tourist, impact of destination image to tourist visitation, determinant of revisit 

intention, factors influencing revisit intention, destination image impact to revisit 

intention, revisit intention tourism, revisit intention antecedents, “roles of 

motivation” tourist revisit intention, revisit intention destination attachment dan 

revisit intentions visitors satisfaction. Berdasarkan hasil penelusaran yang 

dilakukan dengan kata kunci tersebut, diperoleh beberapa jurnal yang terkait 

dengan revisit intention, namun hanya 40 jurnal yang dipilih dikarenakan jurnal-

jurnal tersebut membahas lebih mendalam mengenai revisit intention sebagai 

variabel yang dipengaruhi oleh varibael-variabel lainnya (faktor-faktor yang 

mempengaruhi revisit intention). Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa 

penelitian dengan topik revisit intention masih relevan dan menarik untuk diteliti.

Negara-negara yang telah melakukan penelitian mengenai revisit intention

terbilang cukup banyak, dimana terdapat kurang lebih 22 negara (berdasarkan 

jurnal yang diperoleh). Negara-negara tersebut melakukan penelitian baik terhadap 

negaranya sendiri maupun terhadap negara yang berada di sekitarnya. Berdasarkan 

jurnal yang diperoleh, negara maju lebih banyak dijadikan sebagai daerah penelitian 

dibandingkan dengan negara berkembang, dimana negara maju yang paling sering 

menjadi objek penelitian ialah negara Taiwan dan Korea Selatan. Beberapa jurnal 

yang menjadikan Taiwan sebagai negara penelitian ialah “The Impact of 

Memorable Tourism Experiences on Loyalty Behaviors: The Mediating Effects of 

Destination Image and Satisfaction” (J. H. Kim, 2017), “Repeat visitation: A study 

from the perspective of leisure constraint, tourist experience, destination images, 

and experiential familiarity” (Tan, 2016), “Effects of Cuisine Experience, 
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Psychological Well-Being, and Self-Health Perception on the Revisit Intention of 

Hot Springs Tourists” (Lin, 2016), “Service quality and price perception of service: 

Influence on word-of-mouth and revisit intention” (Liu et al., 2016), “Creative 

experiences, memorability and revisit intention in creative tourism” (Hung et al.,

2016), dan “Achieving tourist loyalty trough destination personality, satisfaction 

and identification” (Hultman et al., 2015). Jurnal-jurnal yang menjadikan Korea 

Selatan sebagai negara penelitian adalah Influence of popular culture on special 

interest tourists’ destination image (Lee et al., 2016), Impacts of city personality 

and image on revisit intention (H. Kim et al., 2015), Tourism experience and quality 

of life among elderly tourists (Kim et al., 2015), The effect of social, capital and 

altruism on seniors’ revisit intention to social network sites for tourism-related 

purposes (Kim et al., 2016).

Jurnal-jurnal yang diperoleh menunjukan adanya 9 negara berkembang yang 

dijadikan daerah penelitain, diantaranya adalah China (Song et al., 2017; Zhang et 

al., 2018), Yunani (Stylos et al., 2017; Stylos et al., 2016), Indonesia (Herstanti et 

al., 2014; Pratminingsih, 2014), Iran (Allameh et al., 2015), Jamaika (Baloglu et  

al., 2014), Malaysia (Ali et al., 2014; Hashemi et al., 2015), Turkey (Abubakar et 

al., 2017; Tosun et al., 2015), dan Vietnam (Khuong et al., 2014). Sedangkan untuk 

negara maju selain Taiwan dan Korea Selatan ialah Denmark (Barnes et al., 2014, 

2016), Jerman dan Austria (Hallmann et al., 2015), Hongkong (Loi et al., 2017),

Jepang (Chew et al., 2014), Maldives (Waheed et al., 2016), Serbia (Marinkovic et 

al., 2014), Inggris (Jung, Ineson, Kim, & Yap, 2015), dan Amerika Serikat (Choo

et al., 2014; Jung et al., 2016; Ozturk et al., 2016).

Sumber data dari penelitian yang dilakukan, rata-rata diperoleh melalui 

wisatawan mancanegara yang berada di bandara maupun objek wisata di suatu 

negara. Data-data tersebut diperoleh pada saat wisatawan telah selesai dalam 

kegiatan wisata di suatu objek maupun pada saat wisatawan akan kembali ke negara 

asalnya. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai 

respon wisatawan terhadap negara yang dikunjungi. Penelitian dilakukan dengan 

cara menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi niat wisatawan untuk 

berkunjung kembali ke suatu negara. Faktor-faktor yang digunakan ialah

akomodasi, amenitas, aktivitas, citra negara ataupun kota yang dikunjungi, online 
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word-of-mouth dan beberapa faktor lainnya, namun faktor yang sering diuji ialah 

destination image, push factors dan pull factors, serta satisfaction.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian dengan topik revisit intention masih relevan dengan dunia pariwisata 

yang ada di dunia, dan topik ini masih terbuka untuk dilakukan penelitian di negara 

lain. Salah satu negara yang menarik untuk dilakukan penelitian ialah Singapura 

yang merupakan salah satu negara maju di Asia dan posisinya yang dekat dengan 

Indonesia. Singapura menarik untuk dilakukan penelitian karena belum pernah ada 

penelitian sebelumnya yang membahas mengenai revisit intention di Singapura, 

serta tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Singapura tergolong tinggi, dan 

diantara wisatawan dari negara-negara lain, wisatawan dari Indonesia menempati 

posisi pertama.

2.2 Revisit Intention

Dalam sektor pariwisata, revisit intention adalah keputusan wisatawan 

mengenai kemungkinan untuk berkunjung kembali ke suatu destinasi ataupun 

atraksi wisata. Namun pada kenyataannya, dikarenakan perjalanan wisata dianggap 

sebagai produk spesial yang menawarkan keindahan alam, atraksi buatan ataupun 

kebudayaan, maka niat wisatawan untuk kembali ke negara asing tersebut terbilang 

rendah dibandingkan dengan produk umum yang ada. Wisatawan cenderung 

memilih tempat lain yang belum pernah dikunjungi sebelumnya dengan tujuan 

untuk mencari suatu pengalaman baru di destinasi yang akan dikunjungi (Khuong 

et al., 2014). Pembuatan keputusan wisatawan adalah proses berurutan yang 

mengarahkan wisatawan untuk memilih tujuan tertentu berdasarkan atribut dari 

masing-masing destinasi yang dilihat mampu memenuhi kebutuhan. Hal ini 

disebabkan oleh kecenderungan wisatawan mengkategorikan pilihan mereka 

berdasarkan berbagai kriteria, diantaranya ialah destination image, push factors dan 

ketersediaan waktu serta dana. Berdasarkan pola tersebut ditambah dengan 

pengalaman sebelumnya (tourist satisfaction), niat wisatawan untuk berkunjung 

kembali ke suatu destinasi dianggap sebagai wakil bagi wisatawan yang benar-

benar kembali ke suatu destinasi (Stylos et al., 2017)
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Dalam jurnal “Destination service quality, affective image and revisit 

intention: The moderating role of past experience” (Tosun et al., 2015), revisit 

intentions diartikan sebagai niat wisatawan untuk merasakan produk, brand

(merek), tempat maupun daerah yang sama di masa yang akan datang. Revisit 

intention juga termasuk dalam loyalitas yang konatif (yang berarti kecenderungan 

dari sikap yang dimiliki seseorang) bukan loyalitas karna sebuah tindakan nyata 

(tindakan loyalitas yang dikarenakan adanya faktor dari luar yang mendorong 

adanya tindakan tersebut). Dalam hal ini, revisit intention berhubungan dengan 

komponen kognitif seperti kualitas, nilai dan citra dari suatu objek (destinasi 

wisata), dan berhubungan pula dengan komponen afektif seperti kepuasaan dan 

kesenangan dari suatu subjek (wisatawan).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diutarakan dalam berbagai 

jurnal, dapat disimpulkan bahwa revisit intention merupakan niat wisatawan untuk 

berkunjung kembali ke suatu destinasi yang didasari keputusan wisatawan untuk 

merasakan kembali hal-hal yang ingin dirasakan di masa yang akan datang. 

Pengambilan keputusan tersebut didasari oleh beberapa kriteria ataupun faktor-

faktor yang dirasa mampu memenuhi kebetuhan dari wisatawan saat kembali 

melakukan kunjungan ke suatu destinasi. Revisit intention juga dapat diartikan 

sebagai suatu tindakan loyalitas wisatawan terhadap suatu destinasi, yang didasari 

perasaan wisatawan terhadap destinasi tersebut, seperti kepuasaan atau kesenangan.

2.3 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Destination Image terhadap Revisit Intention secara 

Langsung

Destination image atau biasa yang disebut sebagai citra destinasi merupakan 

aspek penting bagi daerah tujuan wisata, dimana citra yang baik dari suatu destinasi 

akan membawa semakin banyak wisatawan berkunjung ke destinasi tersebut 

(Pratminingsih et al., 2014). Citra destinasi pula yang mampu mempengaruhi 

wisatawan untuk berkunjung kembali ke suatu destinasi wisata. Beberapa penelitian 

dilakukan untuk melihat pengaruh dari citra destinasi terhadap niat berkunjung 

kembali ke suatu destinasi. Salah satunya ialah penelitian terhadap citra destinasi di 

Korea Selatan, dimana hasil penelitian menunjukan hubungan yang signifikan 
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antara destination image dengan revisit intention (Lee et al., 2016). Wisatawan 

yang berkunjung memiliki ketertarikan untuk berkunjung kembali karna 

kebudayaan yang dimiliki oleh negara tersebut, salah satunya ialah k-pop.

Penelitian lain juga membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara 

destination image dengan revisit intention (Allameh et al., 2015; Loi et al., 2017; 

Pratminingsih et al., 2014; Thiumsak et al., 2016), dimana dalam penelitian 

tersebut, dijelaskan bahwa citra destinasi yang positif mampu mempengaruhi 

wisatawan untuk berkunjung kembali.

2.3.2 Pengaruh Push Factors terhadap Revisit Intention secara Langsung

Push factors adalah faktor pendorong yang berasal dari diri seseorang atau 

bisa disebut sebagai motif internal, dimana hal tersebut berhubungan dengan 

kebutuhan fisiologis, sosial dan psikologis seseorang (Hashemi et al., 2015). Faktor 

pendorong dapat menjadi penentu keputusan dari wisatawan untuk berpergian ke 

suatu daerah (Thiumsak et al., 2016). Faktor pendorong juga mampu 

mempengaruhi secara langsung niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke suatu 

daerah. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian guna mengetahui pengaruh 

push factors terhadap revisit intention. Hasil dari beberapa penelitian yang telah 

dilakukan menunjukan ada dan tidak adanya pengaruh dari push factors terhadap 

revisit intention. Penelitian yang menunjukan adanya pengaruh push factors 

terhadap revisit intention secara langsung ialah penelitian yang menerangkan 

bahwa hasil regresi bernilai positif tanpa adanya variabel lain yang mempengaruhi

(Khuong et al., 2014; Thiumsak et al., 2016), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara push factors dan revisit intention. Di sisi 

lain, terdapat penelitian yang menunjukan tidak adanya pengaruh push factors

terhadap revisit intention (Baniya et al., 2017), dimana hasil regresi menunjukan 

tidak adanya hubungan yang signifikan antara push factors dengan revisit intention.

2.3.3 Pengaruh Pull Factors terhadap Revisit Intention secara Langsung

Pull factors atau faktor penarik merupakan faktor yang berasal dari luar atau 

bisa disebut sebagai motivasi eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar, 

dimana hal tersebut mampu memberikan efek motivasi kepada seseorang untuk 
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melakukan sesuatu (Hashemi et al., 2015). Dalam dunia pariwisata, pull factors

merupakan gambaran dari daya tarik ataupun atraksi dari suatu destinasi yang 

sejalan dengan kebutuhan wisatawan (Dean et al., 2019). Faktor penarik ini mampu 

menarik minat wisatawan terhadap suatu daerah, yang pada akhirnya menghasilkan 

niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke daerah tersebut. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya penelitian yang menunjukan bahwasanya pull factors mampu 

mempengaruhi secara langsung revisit intention wisatawan di suatu daerah

(Khuong etl al., 2014; Lee et al., 2016; Thiumsak et al., 2016). Hasil penelitian 

tersebut membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pull 

factors dengan revisit intention. Bahkan terdapat penelitian yang menunjukan 

bahwa pull factors memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan faktor 

pendorong bagi wisatawan untuk berkunjung kembali ke suatu destinasi (Baniya et 

al., 2017).

2.3.4 Pengaruh Destination Image terhadap Tourist Satisfaction

Destination image ialah citra destinasi yang diartikan sebagai sistem 

interaktif mengenai opini, perasaan, gambaran dan niat terhadap sautu destinasi,

yang dimana hal tersebut tidak hanya berbicara mengenai persepsi terhadap satu 

destinasi melainkan berbicara mengenai kesan menyeluruh yang dibentuk oleh 

destinasi tersebut (Pratminingsih et al., 2014). Kesan tersebut dapat menghasilkan 

kepuasan apabila selaras dengan ekspetasi dari wisatawan terhadap daerah tersebut. 

Kepuasan wisatawan sendiri dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang 

terbentuk dari evaluasi menyeluruh dari sebuah kegiatan wisata yang dilakukan di 

suatu daerah (Allameh et al., 2015). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa citra dari suatu destinasi mampu mempengaruhi kepuasan wisatawan 

terhadap suatu daerah wisata. Pendapat tersebut dibuktikan dengan penelitian yang 

dilakukan terhadap destination image dan tourist satisfaction (Allameh et al., 2015; 

Loi et al., 2017; Pratminingsih et al., 2014), dimana hasil penelitian menunjukan

adanya hubungan yang signifikan positif dan langsung antara destination iamge dan 

tourist satisfaction.
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2.3.5 Pengaruh Push Factors terhadap Tourist Satisfaction

Push factors merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi 

kegiatan wisata atau perjalanan dari wisatawan ke suatu daerah. Kegiatan wisata 

dilakukan dengan maksud untuk memenuhi tujuan dan kepuasan yang diharapkan

(Khuong et al., 2014). Faktor pendorong memotivasi wisatawan unutk melakukan 

perjalan wisata demi memenuhi kebutuhan dan keinginan (Thiumsak et al., 2016).

Faktor pendorong dapat mempengaruhi kepuasan wiastawan apabila harapan atau 

keinginan yang ingin dicapai terpenuhi pada daerah yang dituju. Beberapa 

penelitian mendukung pendapat tersebut, dimana push factors memiliki pengaruh 

terhadap tourist satisfaction (Ashton, 2018; Battour et al., 2014; Khuong et al.,

2014). Hal tesebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan adanya 

hubungan yang signifikan antara push factors dengan tourist satisfaction.

2.3.6 Pengaruh Pull Factors terhadap Tourist Satisfaction

Pull factors merupakan perwujudan dari suatu destinasi yang dapat dilihat 

serta dirasakan, dan merupakan persepsi ataupun ekspetasi dari wisatawan terhadap 

suatu daerah wisata (Khuong et al., 2014). Pull factors sendiri memiliki peran yang 

penting dalam keputusan yang dibuat oleh wisatawan dalam memilih daerah tujuan 

wisata. Dimana pada umumnya pull factors mengandung atribut-atribut seperti 

atraksi, fasilitas hingga pelayanan yang berpotensi memenuhi kepuasaan dari 

wisatawan yang berkunjung (Dean etl al., 2019). Pada saat pull factors mampu 

memenuhi persepsi dan ekspetasi dari wisatawan, maka pull factors dianggap 

memiliki pengaruh terhadap tourist satisfaction. Hal tersebut dibuktikan dengan 

penelitan yang menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara pull factors

dengan tourist satisfaction (Ashton, 2018; Battour et al., 2014; Khuong et al.,

2014), dimana hasil uji regresi menunjukan nilai yang positif.

2.3.7 Pengaruh Toursit Satisfaction terhadap Revisit Intention

Tourist satisfaction merupakan indikator dari keselarasan yang tinggi antara 

ekpetasi wisatawan dengan pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan terhadap 

suatu destinasi (Kim, 2017). Berdasarkan ekspetasi tersebut, kepuasan wisatawan 

akan meningkat apabila hasil yang diterima sama dengan atau bahkan lebih besar 
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dari hasil yang diharapkan. Kepuasan sendiri dapat diartikan sebagai pemenuhan 

yang diperoleh oleh wisatawan setelah merasakan dan mengalami suatu produk 

ataupun pelayanan, dimana kepuasaan tersebut merupakan penentu yang signifikan 

terhadap kunjungan kembali ke suatu daerah (Hashemi et al., 2015). Kepuasaan 

menyeluruh dari pengalaman perjalanan yang dilakukan merupakan acuan terbesar 

bagi niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke suatu destinasi. Hal tersebut 

didukung dengan penelitian yang menunjukan adanya pengaruh tourist satisfaction

terhadap revisit intention (Ali et al., 2014; Allameh et al., 2015; Khuong et al., 

2014; Kim, 2017; Lee et al., 2016; Loi et al., 2017; Thiumsak et al., 2016), dimana 

hasil dari penelitian yang pernah dilakukan menunjukan hubungan yang signifikan 

antara kedua variabel tersebut dengan nilai regresi yang positif.

2.3.8 Pengaruh Destination Image terhadap Revisit Intention secara Tidak 

Langsung

Destination image merupakan gambaran yang terbentuk dari pengetahuan, 

perasaan dan persepsi menyeluruh yang dipercayai oleh wisatawan mengenai suatu 

daerah (Kim, 2017). Citra destinasi berdasarkan waktu kunjungan dapat 

dikatergorikan menjadi dua, yaitu sebelum kedatangan dan setelah kedatangan. 

Citra destinasi yang terbentuk sebelum kedatangan merupakan gambaran yang 

diperoleh dari informasi-informasi yang ada dari pihak lain, sedangkan citra 

destinasi setelah kedatangan merupakan gambaran yang diperoleh berdasarkan 

pengalaman pribadi wisatawan terhadap daerah yang dikunjungi. Citra yang 

diperoleh merupakan refleksi dari persepsi wisatawan terhadap suatu daerah (Stylos 

et al., 2017). Citra destinasi yang terbentuk memiliki kaitan erat dengan evaluasi 

menyeluruh dari perjalanan serta persepsi terhadap suatu daerah. Evaluasi dari 

perjalanan tersebut mencakup mengenai kepuasan wisatawan, yang memiliki 

pengaruh terhadap niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke suatu destinasi. 

Pendapat tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang menerangkan bahwa 

destination image yang baik menunjukan tingkat kepuasan yang tinggi dari 

wisatawan dan lebih memungkinkan untuk menarik wisatawan berkunjung kembali 

ke suatu daerah (Kim, 2017). Beberapa penelitian lain juga dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh tidak langsung destination image terhadap revisit intention 
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melalui tourist satisfaction (Allameh et al., 2015; Loi et al., 2017), dimana hasil 

dari penelitian tesebut menunjukan adanya pengaruh tourist satisfaction terhadap 

hubungan antara destination image dengan revisit intention, sehingga disimpulkan 

adanya dampak secara tidak langsung antara destination image dengan revisit 

intention melalui tourist satisfaction.

2.3.9 Pengaruh Push Factors terhadap Revisit Intention secara Tidak 

Langsung

Push factors merupakan salah satu motivasi wisatawan yang dapat dilihat 

dari faktor yang mendorong perilaku wisatawan, dimana faktor tersebut berasal dari 

kebutuhan internal wisatawan terhadap suatu hal (Dean et al., 2019). Push factors

juga dapat diartikan sebagai faktor yang memotivasi atau faktor yang menimbulkan 

keinginan yang dalam dari wisatawan untuk berpegian ke suatu daerah. Motivasi 

tersebut merupakan dorongan utama yang mampu menjelaskan perilaku dari 

wisatawan tersebut (Khuong et al., 2014). Ketika keinginan ataupun kebutuhan 

yang mendasari perjalanan terpenuhi, maka hal tersebut dapat menghasilkan 

kepuasan wisatawan yang dapat berdampak kepada niat wisatawan untuk 

berkunjung kembali. Pendapat tersebut didukung dengan penelitian yang 

menunjukan adanya pengaruh secara tidak langsung dari push factors terhadap 

revisit intention melalui tourist satisfaction (Dean et al., 2019; Khuong et al., 2014; 

Munhurrun et al, 2018), dimana niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke suatu 

daerah dipengaruhi dengan kepuasan wisatawan berdasarkan dengan pengalaman 

di daerah tersebut.

2.3.10 Pengaruh Pull Factors terhadap Revisit Intention secara Tidak 

Langsung

Pull factors dapat diartikan sebagai aspek-aspek yang berasal dari luar yang 

mampu mempengaruhi keputusan wisatawan berkunjung ke suatu daerah. Faktor-

faktor yang berada pada daerah tersebut mampu mempengaruhi kepuasan 

wisatawan tehadap perjalanan yang dilakukan (Thiumsak et al., 2016). Pull factors

dapat direpresentasikan sebagai daya tarik yang dimiliki suatu daerah, yang dimana 

hal tersebut mampu memenuhi ekspetasi dari wisatawan yang akan berkunjung
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(Dean et al., 2019). Pada saat intrumen-instrumen yang terdapat di suatu daerah, 

baik itu atraksi ataupun pelayanan, mampu memenuhi ekspetasi dari wisatawan, 

maka wisatawan akan merasa puas (Pratminingsih et al., 2014). Kepuasan 

wisatawan terhadap suatu daerah memungkinkan wisatawan untuk berkunjung 

kembali ke daerah tersebut (Khuong et al., 2014). Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tourist satisfaction mampu mempengaruhi hubungan antara 

pull factors dengan revisit intention. Pendapat ini dibuktikan dengan penelitian 

yang menunjukan adanya hubungan secara tidak langsung antara pull factors

dengan revisit intention akibat adanya tourist satisfaction (Khuong et al., 2014; 

Munhurrun et al., 2018). Namun terdapat sebuah penelitiain yang menunjukan 

bahwa tidak adanya hubungan antara pull factors dengan tourist satisfaction yang 

mampu mempengaruhi revisit intention (Dean et al., 2019).

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Model penelitian yang digambarkan di atas menghasilkan perumusan 

hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini. Beberapa hipotesa yang terdapat 

dalam penelitiain ini ialah:

H1 : Destination image memiliki pengaruh yang signifikan positif dan langsung 

terhadap revisit intention

H2 : Push factors memiliki pengaruh yang signifikan positif dan langsung 

terhadap revisit intention

H3 : Pull factors memiliki pengaruh yang signifikan positif dan langsung 

terhadap revisit intention

H4 : Destination image memiliki pengaruh yang signifikan positif dan langsung 

terhadap tourist satisfaction

Destination Image

Push Factors

Pull Factors

Tourist Satisfaction Revisit Intention
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H5 : Push factors memiliki pengaruh yang signifikan positif dan langsung 

terhadap tourist satisfaction

H6 : Pull factors memiliki pengaruh yang signifikan positif dan langsung 

terhadap tourist satisfaction

H7 : Tourist satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan positif dan langsung 

terhadap revisit intention

H8 : Destination image memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap revisit 

intention melalui tourist satisfaction

H9 : Push factors memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap revisit 

intention melalui tourist satisfaction

H10 : Pull factors memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap revisit 

intention melalui tourist satisfaction
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