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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

Perdagangan dan pariwisata merupakan salah satu sektor terapan dari 

pengembangan ekonomi nasional maupun internasional. Pariwisata sebagai sektor 

ekonomi terbesar di dunia mampu menggerakkan roda perekonomian dunia dengan 

menciptakan lapangan kerja, mendorong kegiatan ekspor, dan memberikan 

kemakmuran bagi masyarakat dunia. World Travel and Tourism Council (2018) 

mencatat bahwa pariwisata menyumbang 10,4% dari PDB global dan membentuk 

313 juta pekerjaan baru atau naik 9,9% dari total pekerjaan pada tahun 2017. 

Peluang tersebut membuat berbagai negara menjadikan pariwisata sebagai sumber 

devisa andalan (Widodo & Setiansah, 2014).  

Pariwisata memberikan dampak terhadap ekonomi sosial masyarakat, dalam 

artian banyaknya wisatawan yang berkunjung akan memberikan dampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Aprilia, Kumadji, & Kusumawati, 2015). Joko 

Widodo dalam Laporan Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK (2018) 

menyampaikan bahwa sektor pariwisata menjadi andalan pemerintah dalam 

menambah pemasukan devisa. Pengembangan ekonomi terus ditingkatkan dengan 

basis aktivitas ekonomi kreatif-inovatif dan pengembangan wilayah komparatif. 

Pengembangan ekonomi kreatif-inovatif dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, 

sedangkan pengembangan ekonomi wilayah dilakukan berdasar pada potensi suatu 

wilayah. Hal tersebut turut mendorong pemerintah bekerja sama dengan swasta 
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untuk melakukan pembangunan sektor pariwisata. Promosi berperan penting guna 

menarik minat dan perhatian masyarakat untuk berkunjung dan menarik minat para 

investor untuk bergabung menanamkan modal di Indonesia.  

Tren pariwisata di Indonesia telah mengalami perubahan. Wisatawan mulai 

memiliki ketertarikan terhadap destinasi dengan tujuan eksplorasi tradisi, budaya, 

dan interaksi sosial (Kumalasari, Gutama, & Pratiwi, 2018). Fenomena tersebut 

membuktikan bahwa minat terhadap wisata budaya dan sejarah semakin meningkat. 

Perubahan tersebut mendorong pemerintah maupun swasta untuk membangun dan 

mengembangkan situs sejarah dan budaya sebagai destinasi wisata karena dinilai 

mulai menjanjikan. Hal ini perlu didukung pemerintah karena sejalan dengan tujuan 

untuk menjadikan pariwisata sebagai penyumbang terbesar devisa negara. 

Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata menjadi ihwal penting 

bagi pemerintah. Pariwisata dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 adalah kegiatan 

wisata yang didukung oleh pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Regulasi tersebut memberikan 

pandangan bahwa pemberian pelayanan dan fasilitas destinasi wisata menjadi 

penting untuk dilakukan. Pembangunan ditujukan untuk memberikan kenyamanan 

kepada wisatawan dan memunculkan berbagai keuntungan lain bagi stakeholder. 

Banyak penelitian membuktikan bahwa pengalaman wisatawan terhadap destinasi 

wisata merupakan ihwal penting untuk keberlanjutan roda pariwisata, dalam hal ini 

mendatangkan pengunjung dan membentuk sikap terhadap destinasi.  

Indonesia mempunyai beberapa destinasi yang diakui internasional dan 

dijadikan rujukan untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu 
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diantaranya adalah Museum Purbakala Sangiran yang ditetapkan United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai situs warisan 

dunia sejak tahun 1996. Penetapan tersebut menjadikan Sangiran sebagai destinasi 

unggulan khususnya wisata edukasi dan wisata budaya.  

Museum Purbakala Sangiran juga ditunjuk sebagai salah satu destinasi 

unggulan untuk menopang destinasi wisata utama di wilayah Joglosemar (Jogja, 

Solo, dan Semarang) yaitu Prambanan dan Borobudur. Sangiran dikelola langsung 

oleh Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia dan termasuk dalam destinasi 

merek wisata nasional Java Cultural Wonders. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 

Museum Purbakala Sangiran berperan penting bagi pariwisata nasional dan perlu 

untuk mendapatkan perhatian penting dalam kegiatan pembangunan dan promosi. 

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sragen 

merupakan badan pengelola penghasilan dan retribusi Museum Purbakala Sangiran 

yang termasuk dalam salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten 

Sragen. Wawancara yang dilakukan dengan Lukman Hakim, Divisi Promosi 

Pariwisata pada 26 Desember 2018, mengatakan bahwa kegiatan promosi dan 

pengembangan destinasi wisata terus ditingkatkan. Disporapar menerapkan 

beberapa strategi promosi melalui beberapa media diantaranya above the line 

(ATL) seperti penggunaan iklan, flyer, baliho, maupun below the line (BTL) seperti 

membuat acara pameran dan promosi destinasi. Selain itu, pengelola juga 

menggunakan beberapa strategi seperti menggunakan media dalam jaringan, 

promosi secara personal, melakukan pameran baik secara mandiri maupun bekerja 

sama dengan pihak lain, dan menggiatkan promosi sekaresidenan Surakarta.  
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Selain menggunakan promosi, pengembangan pariwisata dilakukan dengan 

perbaikan infrastruktur. Pemerintah mempunyai fokus pada pembangunan, 

diantaranya dengan memperbaiki sarana utama wisata seperti bangunan destinasi 

maupun perbaikan sarana pendukung seperti perbaikan jalan, pembangunan taman, 

dan sebagainya. Dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian Pariwisata melalui Hari 

Untoro Drajat mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur khususnya Sangiran 

menjadi kewajiban pemerintah. Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 

(BPSMP) Sangiran, Sukronedi, mengatakan bahwa infrastruktur dan akses 

transportasi perlu diperbaiki karena masih menjadi kendala bagi pengunjung 

(Valenta, 23 April 2017).  

Melalui Surat Keputusan Bupati Sragen, akses utama menuju destinasi 

ditingkatkan menjadi jalan kabupaten. Dilansir dari Joglosemar, hal tersebut 

dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) guna 

memfasilitasi wisatawan yang hendak berkunjung ke Sangiran (Wardoyo, 3 Juni 

2018). Hal ini menjadi perhatian penting mengingat Museum Purbakala Sangiran 

terdiri dari lima kluster yang terpisah, dimana mempunyai jarak ±5 kilo meter dari 

pusat kluster yaitu Kluster Krikilan. 

Pembangunan dan pengembangan tersebut bertujuan untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada wisatawan. Dilansir dari Republika, 20 Oktober 2018, 

Museum Purbakala Sangiran terus berbenah untuk menarik wisatawan baik 

masyarakat umum maupun pelajar. Selain melalui pembangunan dan perbaikan 

infrastruktur, pembenahan juga dilakukan dengan perawatan display (Sasongko, 20 

Oktober 2018). 
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Namun ditengah gencarnya pembangunan dan promosi oleh pemerintah 

maupun swasta, Museum Purbakala Sangiran mengalami kendala berarti. Pada 

tahun 2008 hingga 2015 jumlah wisatawan selalu mengalami peningkatan lebih dari 

5% tiap tahunnya. Namun tahun 2016 merupakan titik awal kemunduran. Jumlah 

pengunjung tahun 2016 hanya mencapai angka 212.376 atau menurun sebesar 

19,04% dari 2015. Kemudian jumlah pengunjung di tahun berikutnya sebenarnya 

kembali meningkat sebesar 10,44%, namun hasil pencapaian tersebut kembali 

mengalami penurunan di tahun 2018. Jumlah wisatawan kembali mengalami 

penurunan dengan prosentase lebih dari 10% yaitu dari 234.550 menjadi 183.259 

wisatawan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan Sangiran 

pada lima tahun terkhir mengalami tren menurun sejak tahun 2015. 

Gambar 1. Jumlah wisatawan Sangiran per tahun 2008-2018 

 
Sumber: Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Sragen. 

Angka tersebut mengindikasikan bahwa promosi dan pembangunan yang 

dilakukan oleh pengelola destinasi wisata masih kurang berhasil. Banyaknya 

wisatawan yang berkunjung pada tahun-tahun sebelumnya belum bisa menarik 

minat wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali. Banyaknya wisatawan yang 
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berkunjung di tahun 2015 belum bisa menarik minat untuk berkunjung kembali di 

tahun berikutnya. Begitu pula dengan kenaikan pengunjung tahun 2017 belum 

mampu memberikan dampak kenaikan jumlah pengunjung di tahun 2018.  

Lukman Hakim dari Disporapar Sragen mengemukakan sejak tahun 2016 

mulai digiatkan perbaikan infrastruktur, pembangunan, maupun promosi baik 

secara independen maupun bekerja sama dengan berbagai pihak. Promosi secara 

personal juga sering dilakukan oleh para stakeholder untuk menarik minat wisata, 

namun belum sesuai harapan justru mengalami penurunan signifikan di tahun 

terakhir. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengalaman wisatawan saat 

berkunjung belum mampu memunculkan hasil positif, seperti ketertarikan untuk 

berkunjung kembali atau memberikan rekomendasi kepada orang lain. 

Pariwisata tidak dapat berkembang tanpa adanya wisatawan atau 

pengunjung, maka usaha membentuk minat kunjung maupun membentuk minat 

wisatawan untuk berkunjung kembali menjadi penting untuk dilakukan. Minat 

merupakan dorongan berupa rangsangan internal yang kuat dimana mampu 

memunculkan motivasi tindakan yang dipengaruhi oleh stimulus dan perasaan 

positif terhadap produk (Kotler & Susanto dalam Aprilia et. al., 2015). Banyak 

penelitian menemukan bahwa minat dapat dengan sengaja dibentuk melalui 

promosi maupun pengembangan destinasi pariwisata. Minat dibentuk melalui 

pesan-pesan persuasi yang secara spesifik mendorong seseorang untuk menyukai 

destinasi tersebut. Ahn & Back (2018) dan Kurniawan (2016) membuktikan bahwa 

pengalaman wisatawan merupakan perihal penting yang harus diupayakan karena 
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dapat mempengaruhi sikap wisatawan terhadap destinasi. Sikap tersebut nantinya 

akan mempengaruhi pemikiran wisatawan di masa mendatang.  

Pada penelitian lain, membentuk pengalaman berkunjung juga dikaitkan 

dengan berbagai aspek pendukung untuk mempengaruhi sikap terhadap destinasi 

wisata. Beberapa diantaranya adalah kualitas (Farida & Zakky, 2017; Salehzadeh 

et al., 2016; Stojanovic et al., 2018) dan pengaruh arus informasi (Aprilia et al., 

2015; Kumalasari et al., 2018; Meuthia, 2017; Stojanovic et al., 2018). Kedua 

antasenden tersebut terbukti mempunyai pengaruh besar untuk menarik minat 

wisatawan yang didasari oleh kepuasan saat berinteraksi dengan produk atau jasa. 

Kepuasan dalam hal ini diartikan sebagai hasil refleksi wisatawan terhadap 

pengalaman yang dirasakan saat berkunjung.  

Penerimaan kualitas memungkinkan suatu destinasi mengkomunikasikan 

nilai-nilai yang ditawarkan sebagai pesan persuasi. Kualitas menjadi medium 

penting untuk mendekatkan nilai-nilai merek kepada masyarakat, sehingga 

memunculkan ketertarikan terhadap jasa pariwisata yang ditawarkan. Menurut 

Surjaatmaja (2008: 6) manfaat akan dirasakan ketika seseorang menggunakan 

merek. Oleh karena itu, kualitas perlu diupayakan melalui program pengembangan 

dan perbaikan fasilitas sehingga penerimaan kualitas akan memunculkan minat 

untuk memberikan rekomendasi dan berkunjung kembali. 

Kepuasan wisatawan saat melakukan kunjungan berperan penting dalam 

membentuk sikap dan minat terhadap destinasi wisata. Kepuasan didapat melalui 

pengalaman berkunjung, maka membentuk pengalaman unik bagi wisatawan 

menjadi aset penting bagi pengelola destinasi wisata (Kurniawan, 2016; Zhang, 
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Wu, & Buhalis, 2018). Farida & Zakky (2017) dan Meuthia (2017) memperlihatkan 

bahwa persepsi kualitas yang dihadirkan di benak pengunjung akan mempengaruhi 

sikap pengunjung terhadap destinasi. Sikap tersebut kemudian mempengaruhi 

keputusan untuk melakukan kunjungan kembali maupun memberikan rekomendasi 

kepada khalayak luas terhadap destinasi wisata. 

Pada kenyataannya, kualitas yang dirasakan wisatawan masih belum 

optimal. Dilansir dari Solopos 17 Juni 2018, beberapa wisatawan masih 

mengeluhkan pelayanan yang dirasakan saat berada di destinasi wisata, khususnya 

sarana pariwisata. Mayoritas wisatawan melakukan kunjungan pada libur akhir 

pekan maupun libur sekolah. Namun banyaknya wisatawan menjadikan destinasi 

menjadi tidak nyaman. Faktor penyebab ketidaknyamanan tersebut diantaranya 

adalah luas ruangan, penataan display, akses, transportasi, dan beberapa faktor lain 

(Andimuhtarom, 17 Juni 2018). Widyatmoko, seorang pengunjung, mengutarakan 

bahwa ia merasa tidak nyaman karena akses pejalan kaki kurang memadai dan 

justru dipenuhi oleh kendaraan yang sedang parkir. Kedatangannya untuk 

mempelajari sejarah dan refreshing menjadi tidak sesuai dengan harapannya. 

Pengunjung lain, Mujizah, mengatakan bahwa dia merasakan kurang nyaman saat 

berkunjung karena pengunjung yang terlalu padat. Ia mengeluhkan penataan ruang 

yang lebih baik sehingga memberikan ruang kepada pengunjung yang ingin belajar 

dengan membaca tulisan dengan nyaman (Andimuhtarom, 17 Juni 2018). Kedua 

pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya sarana dan prasarana untuk 

wisatawan dan perlu diperhatikan untuk memberikan kesan positif maupun 

mendapatkan sikap positif pengunjung terhadap destinasi.  
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Minat berkunjung kembali merupakan dorongan wisatawan untuk 

melakukan kunjungan wisata, bahwa terdapat pengalaman berkunjung sebelumnya 

(Wibowo et al., 2016). Pemasaran melalui perceived quality memungkinkan 

perusahaan untuk memunculkan stimulus dan memunculkan perasaan suka oleh 

konsumen terhadap produk, begitu pula dengan usaha pariwisata. Pariwisata 

sebagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan (UU Nomor 10 

tahun 2009) perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga mengupayakan fasilitas 

dan pemberian pelayanan maksimal kepada wisatawan menjadi hal penting dan 

harus dilakukan dengan strategi yang tepat.  

Beberapa penelitian lain memperlihatkan bahwa penerimaan kualitas akan 

berpengaruh pada pertukaran informasi, atau kegiatan berbagi informasi antar 

personal. Fenomena tersebut lebih dikenal dengan word of mouth (WOM) atau yang 

lebih familiar dengan komunikasi getok tular. Menurut Kotler & Keller (2016: 279) 

WOM merupakan alat promosi yang efektif dalam pemasaran. WOM dilakukan 

dengan memberikan rekomendasi terhadap suatu produk atau jasa berdasarkan 

pengalaman positif konsumen. Implikasi WOM dalam promosi pariwisata adalah 

menarik minat kunjung wisatawan. Minat kunjung wisatawan lebih mudah 

dipengaruhi oleh kata-kata dari mulut ke mulut oleh orang lain (Dinnie, 2011), 

dengan kata lain banyak wisatawan memutuskan untuk mengunjungi destinasi 

wisata berdasarkan informasi berupa pengalaman orang lain yang disampaikan 

secara personal. Melalui getok tular, komunikasi dalam promosi sektor pariwisata 

menjadi lebih efektif karena melibatkan pengalaman seseorang terhadap destinasi. 
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Kurniawan (2016) dan  Stojanovic et al. (2018) membuktikan bahwa 

penerimaan kualitas oleh konsumen akan berpengaruh terhadap kesediaan 

konsumen untuk berbagi informasi kepada orang lain. Pengalaman positif yang 

dirasakan wisatawan mampu memberikan dampak menguntungkan berupa 

kesediaan wisatawan untuk melakukan promosi secara personal. Hal tersebut 

membuat ketersediaan informasi mengenai destinasi wisata menjadi berlimpah. 

Ketersediaan informasi yang berlimpah tersebut kemudian mampu mempengaruhi 

minat wisatawan. Aprilia et al. (2015), Kudeshia & Kumar (2017), Kumalasari et 

al. (2018), dan Meuthia (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa bahwa 

ketersediaan informasi yang berlimpah tersebut juga mampu mempengaruhi sikap 

wisatawan lain dan dapat dijadikan rujukan untuk pemilihan destinasi wisata 

maupun perilaku masa depan.  

Perkembangan teknologi informasi memberikan pergeseran cara WOM. 

Viral marketing atau yang diistilahkan Kotler & Keller (2016: 298) sebagai “word 

of mouse”, merupakan bentuk online dari WOM. Word of mouse menekankan pada 

dorongan konsumen untuk menyampaikan produk dan layanan kepada orang lain 

secara online. Interaksi online yang dimaksud adalah menggunakan teknologi 

berbasis world wide web, sehingga mudah untuk dibagikan kepada banyak orang. 

Praktik penggunaan electronic word of mouth melibatkan peran serta media dalam 

jaringan sebagai sebuah platform untuk bertukar informasi. 

Pergeseran WOM menjadi WOM elektronik juga turut dibuktikan dengan 

laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017) yang 

menginformasikan tingginya adopsi internet di Indonesia. Hasil survey APJII 
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(2017) memperlihatkan bahwa pertumbuhan internet di Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat 

mengadopsi internet untuk menunjang kehidupannya. Selama dua dekade terakhir, 

data pengguna internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Satu dekade 

terakhir mengalami peningkatan signifikan. Hal itu dikarenakan adopsi dan 

pemanfaatan jaringan internet sangat tinggi di berbagai sektor. Hasil survey 

melaporkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 

143,26 juta dari 262 juta penduduk.  

Gambar 2. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia 

 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017) 

Internet membuat semua orang dapat terhubung tanpa bertatap muka 

sekalipun. Beberapa jenis aplikasi diciptakan untuk membantu manusia dalam 

berkomunikasi dengan basis media dalam jaringan (media daring). Hal itu sesuai 

dengan penetrasi pengguna internet dimana pengguna internet memanfaatkan 

teknologi informasi untuk kegiatan komunikasi seperti chatting, bermedia sosial 

maupun pencarian informasi dalam bentuk gambar, video, dan artikel. Tingginya 
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adopsi dan penggunaan media sosial menjadi peluang untuk promosi, utamanya 

promosi dalam bentuk electronic word of mouth. 

Gambar 3. Penetrasi pengguna internet di Indonesia 

 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017) 

Penelitian Stojanovic, Andreu, & Curras-Perez (2018) membedakan peran 

WOM dan EWOM dalam kegiatan promosi. Mereka menguji keduanya dengan 

menetapkannya sebagai variabel tetap, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

sama. Hasilnya memperlihatkan bahwa wom dan EWOM tidak sepenuhnya dapat 

disamakan. Perbedaan cara komunikasi mampu memberikan jarak antar keduanya. 

Tingginya pengguna media daring merupakan peluang besar dalam kegiatan 

promosi. Keunggulan media daring dapat dimanfaatkan untuk menarik minat 

kunjung wisatawan seperti penggunaan gambar, video, maupun teks review pasca 

melakukan kunjungan. Bagian pemasaran memegang peranan penting untuk 

mewujudkan pesan persuasi tersebut. Namun promosi tersebut membutuhkan peran 

serta pembangunan kawasan destinasi wisata dalam rangka memberikan kualitas 

terbaik kepada wisatawan. Dalam hal ini, persepsi kualitas yang dirasakan oleh 
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wisatawan akan menjadi konten penting untuk promosi personal, sehingga secara 

tidak langsung ikut membantu upaya pengelola dalam menarik wisatawan. 

Wisatawan adalah bagian penting dari destinasi wisata. Semakin banyak 

wisatawan yang berkunjung akan sejalan dengan pendapatan yang didapatkan 

destinasi wisata, dalam hal ini dapat menambah pemasukan pemegang kepentingan 

maupun untuk menambah devisa negara. Beberapa penelitian di atas 

memperlihatkan antasenden penting dalam usaha untuk menarik minat kunjung 

wisatawan. Melalui pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk menerapkan bentuk 

penelitian dengan mengangkat permasalahan yang dialami pengelola Museum 

Purbakala Sangiran.  

2. RUMUSAN MASALAH 

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang terus dikembangkan beberapa negara 

dunia. Banyak negara menyepakati bahwa sektor pariwisata memiliki prospek 

cerah dan mampu mendatangkan keuntungan baik devisa negara, pendapatan 

daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan utamanya menyejahterakan masyarakat. 

Atas dasar tersebut, pemerintah Indonesia turut mendorong pengembangan sektor 

pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar. 

Pembangunan destinasi wisata sudah menjadi keharusan untuk menarik 

minat masyarakat untuk berkunjung. Persepsi kualitas menjadi faktor penting untuk 

menarik minat kunjung ke Museum Purbakala Sangiran. Kualitas yang dirasakan 

konsumen berpengaruh besar terhadap minat wisatawan untuk berkunjung kembali. 

Namun pada kenyataannya, pembangunan dan promosi yang dilakukan Museum 
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Sangiran belum memperlihatkan hasil positif. Jumlah pengunjung lima tahun 

terakhir mengalami fluktuasi. Data yang didapat memperlihatkan bahwa jumlah 

pengunjung tahun 2018 mengalami penurunan signifikan. Dengan kata lain, target 

pertumbuhan pengunjung masih belum mencapai target yang diharapkan.  

Dari ulasan tersebut peneliti mengusulkan pertanyaan penelitian, yaitu:  

a. Bagaimana pengaruh kualitas yang dirasakan wisatawan dalam 

menumbuhkan minat untuk berkunjung kembali? 

b. Bagaimana pengaruh WOM elektronik dan kepuasan wisatawan dalam 

membentuk minat untuk berkunjung kembali? 

3. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengaruh quality terhadap revisit intention. 

b. Mengetahui pengaruh quality terhadap tourist satisfaction. 

c. Mengetahui pengaruh quality terhadap electronic WOM. 

d. Mengetahui pengaruh tourist satisfaction terhadap revisit intention. 

e. Mengetahui pengaruh electronic WOM terhadap revisit intention. 

f. Mengetahui pengaruh tourist satisfaction terhadap hubungan perceived 

quality dan revisit intention. 

g. Mengetahui pengaruh electronic WOM terhadap hubungan perceived 

quality dan revisit intention. 
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4. SIGNIFIKASI PENELITIAN  

4.1. Akademik  

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan 

khususnya strategi promosi merek untuk menumbuhkan minat berkunjung kembali. 

Strategi promosi merek merupakan kegiatan perencanaan promosi menggunakan 

keunggulan yang dimiliki sebuah merek atau dalam hal ini destinasi. Kualitas akan 

memperlihatkan kenyataan yang dimiliki merek, maka mengkomunikasikan merek 

kepada khalayak yang dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan dan 

produk terbaik kepada konsumen. Komunikasi pemasaran memungkinkan upaya 

pemberian nilai kepada destinasi untuk ditanamkan ke benak khalayak sehingga 

memunculkan minat berkunjung. 

4.2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola dalam 

kualitas pelayanan yaitu memberikan pelayanan terbaik dan pemanfaatan media 

dalam jaringan sebagai media promosi. Secara spesifik, penelitian diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan 

minat wisata ke Museum Purbakala Sangiran menggunakan media dalam jaringan. 

Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi kreatif-inovatif yang dilakukan 

pemerintah Republik Indonesia. 

4.3. Sosial 

Penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi masyarakat dalam memahami merek 

destinasi. Sebuah merek mengkomunikasikan suatu nilai atau gagasan tertentu bagi 
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konsumennya. Dengan begitu, masyarakat akan lebih bijak dalam mengidentifikasi 

merek dan menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan dari sebuah merek, 

khususnya jasa pariwisata.  

5. KERANGKA TEORI 

5.1. Paradigma 

Para peneliti keilmuan sosial telah mengembangkan beberapa paradigma untuk 

memahami perilaku sosial (Baxter & Babbie, 2004: 48). Menurut Baxter & Babbie 

(2004: 66), paradigma adalah sebuah model dasar atau skema yang mengorganisir 

pandangan terhadap realitas. Paradigma digunakan untuk memahami apa yang 

harus diteliti, bagaimana penelitian seharusnya dilakukan, dan bagaimana 

mengintepretasikan hasil penelitian (Bryman, 2012: 696-697). Paradigma dalam 

penelitian komunikasi digunakan untuk membedakan pendekatan penelitian, 

melalui kualitatif atau kuantitatif (Rahardjo, 2011). 

Penelitian ini dilakukan menggunakan paradigma positivistik. Aliran 

positivistik berasumsi bahwa kebenaran obyektif dapat ditemukan melalui 

penyelidikan (West & Lynn H., 2009: 51). Positivistik ditandai oleh ciri-ciri 

tertentu yaitu keyakinan dalam realitas obyektif hanya dapat diketahui melalui 

observasi emosional, studi mengenai variabel, pengembangan teori yang 

memungkinkan untuk prediksi, penjelasan dan kontrol, pencarian hukum umum, 

dan observasi dalam bentuk data kuantitatif (Baxter & Babbie, 2004: 48-49). 

Penyelidikan untuk mencari kebenaran tersebut dilakukan dengan bebas nilai (West 
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& Lynn H., 2009: 51). Positivistik mengacu pada pengetahuan pasti dan faktual 

sebagai kebalikan dari pengetahuan imajiner (Rahardjo, 2011). 

Secara ontologi, positivistik bersifat realisme nyata tetapi dapat dipahami, 

yaitu pengetahuan tentang “keadaan alami benda-benda” yang secara konvensional 

dirangkum dalam bentuk generalisasi yang bebas waktu-bebas konteks dengan 

mengambil bentuk hukum kausalitas. Secara epistimologi mempunyai sifat dualis 

dan objektivis dimana memisahkan posisi peneliti dengan objek penelitian, 

sehingga peneliti dianggap mampu mempelajari obyek tanpa mempengaruhi atau 

dipengaruhi obyek penelitian. Secara metodologis menggunakan eksperimental dan 

manipulatif, melakukan verifikasi terhadap dugaan atau hipotesis, terutama 

menggunakan metode kuantitatif (Denzin & Lincoln, 2005: 95). 

5.2. State of the art 

Peneliti telah melakukan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu. Hasilnya 

ditemukan penelitian-penelitian yang dianggap relevan dan sesuai dengan 

penelitian ini. Beberapa penelitian mempunyai beberapa persamaan seperti 

penggunaan variabel, tema, maupun metode; untuk kemudian dikomparasikan dan 

dimodifikasi sebagai kebaruan dalam penelitian. 

1) Penelitian Salehzadeh et al. (2016) dengan judul An empirical study of a 

tourist destination in Iran menjelaskan bagaimana brand personality dan 

brand equity mempengaruhi minat wisatawan untuk berwisata kembali ke 

Kota Pool. Penelitian menggunakan 12 item untuk mengukur brand 

personality, 15 brand equity, dan 4 revisit intention. Hasilnya membuktikan:  
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 Brand personality berpengaruh lebih besar daripada promosi dan 

berdampak positif terhadap revisit intention dan kemauan untuk 

memberikan rekomendasi kepada orang lain.  

 Brand equity berpengaruh kuat pada revisit intention, sehingga 

mengkonfirmasi bahwa citra melalui ekuitas dapat menambah loyalitas.  

2) Penelitian Stojanovic et. al. (2018) dengan judul Effect of the intensity of use 

of social media on brand equity secara komprehensif melihat penggunaan 

sosial media dalam mempengaruhi revisit intention. Hasilnya membuktikan:  

 Penggunaan sosial media berpengaruh terhadap pembentukan brand 

awareness. Identifikasi awareness memberikan dampak positif pada 

minat WOM elektronik namun tidak untuk WOM. Hal tersebut 

membuktikan bahwa pengunjung akan menyarankan orang lain jika 

mereka menerima emosi positif.  

 Awareness mampu membentuk makna mealui citra. Citra kognisi 

memberikan pengaruh positif terhadap citra afeksi. Hubungan elemen 

tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap WOM dan WOM 

elektronik. Akan tetapi elemen kognisi tidak berpengaruh terhadap 

WOM dan WOM elektronik justru elemen afeksi secara emosional 

dapat memperlihatkan perilaku konsumen di masa depan. 

 Identifikasi awareness berpengaruh terhadap quality dan customer 

value. Keduanya mempengaruhi minat WOM dan WOM elektronik, 

sehingga mengkonfirmasi bahwa penggunaan media sosial untuk 

mencari informasi akan menambah awareness. Bersamaan dengan itu 
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pengguna akan menilai dan mengevaluasi, sehingga informasi positif 

sangat berpengaruh dalam menghubungkan konsumen dengan merek.  

3) Penelitian Wibowo, Adnan, & Rivai (2016) dengan judul The Influence of 

Destination Image and Tourist Satisfaction toward Revisit Intention of Setu 

Babakan Betawi Cultural Village, melihat pengaruh destination image dan 

tourist satisfaction terhadap revisit intention. Hasilnya: 

 Destination image berpengaruh negatif terhadap revisit intention 

karena sarana prasarana yang kurang memadai, faktor kenyamanan, dan 

beberapa faktor lain yang pada dasarnya dinilai kurang.  

 Tourist satisfaction berpengaruh kecil terhadap revisit intention karena 

ekspektasi wisatawan tidak terpenuhi dengan baik.  

 Destination image dan tourist satisfaction berhubungan kuat sehingga 

disimpulkan bahwa citra berperan penting dalam menjaga kepercayaan 

wisatawan untuk berkunjung kembali. 

4) Penelitian Farida & Zakky (2017) dengan judul Customer Satisfaction in an 

SME: A customer perspective in perceived value and local brand image 

mencoba memahami hubungan antara perceived quality dan brand image 

terhadap customer satisfaction pembelian Sasirangan. Hasilnya:  

 Kualitas dan citra, masing-masing mempengaruhi kepuasan konsumen. 

 Kualitas didukung oleh citra positif berpengaruh terhadap kepuasan. 

5) Penelitian Meuthia (2017) dengan judul Efektifitas e-WOM melalui Media 

Sosial pada Ekowisata Bahari di Sumatera Barat, menghitung efektivitas 
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WOM elektronik terhadap minat wisatawan untuk peduli lingkungan. 

Hasilnya: 

 Place satisfaction berpengaruh terhadap pro-environmental behavioral 

intention. Elemen afeksi dan kognisi bekerja ketika wisatawan 

menemukan destinasi unik dan berbeda. Emosi positif muncul ketika 

pengunjung merasa nyaman dengan kebersihan lingkungan.  

 Banyaknya WOM elektronik mampu meningkatkan ketertarikan 

pengguna untuk berinteraksi dan berbagi informasi tentang destinasi 

yang menarik dan nyaman. Sekalipun tidak saling mengenal, interaksi 

tersebut mampu mempengaruhi dan mengajak wisatawan untuk sadar 

terhadap konservasi lingkungan wisata. 

 Hubungan place satisfaction dan WOM elektronik berpengaruh 

terhadap pro-environmental behavioral intention, meskipun tidak 

sebesar hubungan langsung. Hal tersebut mampu mendorong 

wisatawan untuk mengajak orang lain untuk berkesadaran lingkungan. 

Ketika pengunjung puas mereka akan menyarankan destinasi kepada 

orang lain. Beberapa pengguna merasa senang dan puas ketika berbagi 

pengalaman negatif di akun jejaring sosialnya karena memunculkan 

respon untuk memberikan dukungan terhadap kebersihan destinasi.  

6) Penelitian Kudeshia & Kumar (2017) berjudul Social EWOM: does it affect 

the brand attitude and purchase intention of brands? menjelaskan bagaimana 

positive EWOM melalui facebook mempengaruhi sikap terhadap merek dan 

minat untuk membeli smartphone. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:  
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 Hubungan signifikan antara brand attitude dengan purchase intention 

memperlihatkan bahwa semakin baik sikap konsumen terhadap merek 

akan sejalan dengan minat beli.  

 WOM positif mampu mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek 

dan minat konsumen untuk membeli produk. 

7) Penelitian Prayogo & Kusumawardhani (2016) dengan judul Examining 

relationship of Destination Image, Service Quality, EWOM, and Revisit 

Intention to Sabang Island menelaah bagaimana pengaruh destination image 

dan service quality dalam memunculkan minat wisatawan Sabang untuk 

berkunjung kembali dengan menggunakan WOM elektronik sebagai 

intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan langsung dan 

hubungan tidak langsung antar variabel dinyatakan signifikan.  

 Citra destinasi dan persepsi kualitas menjadi antesenden penting dalam 

mempengaruhi kesediaan untuk WOM elektronik. 

 Media dalam jaringan mampu menarik perhatian wisatawan karena 

mampu memfasilitasi mereka dalam mencari informasi baru dengan 

cepat dan mudah, sehingga WOM elektronik menjadi kegiatan promosi 

efektif untuk promosi destinasi wisata. 
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Tabel 1. Matriks state of the art 

Judul & Peneliti Tujuan 
Penelitian 

Populasi & Sampel Teori dan Variabel Hasil Penelitian 

Brand personality, brand 
equity and revisit 
intention: An empirical 
study of a tourist 
destination in Iran. 
Reza Salehzadeh, Javad 
K. Pool, & Samaneh 
Soleimani (2016) 

Menjelaskan 
bagaimana 
personalitas dan 
ekuitas merek 
mempengaruhi 
minat kunjung 
kembali wisata ke 
Kota Pool Iran. 

442 wisatawan 
domestik Kota Pool 
yang dipilih melalui 
convenience sampling. 

BPsn - Brand personality BPsn > BEqt, membuktikan brand personality berpengaruh lebih 
besar daripada promosi penjualan.  
BPsn > RInt, membuktikan bahwa brand personality berdampak 
positif terhadap revisit intention dan kemauan untuk memberikan 
rekomendasi kepada orang lain.  
BEqt > RInt, mengkonfirmasi bahwa citra melalui ekuitas mampu 
memberikan sikap kesetiaan pengunjung untuk melakukan 
kunjungan kembali. 

BEqt - Brand equity 

RInt - Revisit intention 

Effect of the intensity of 
use of social media on 
brand equity 
Igor Stojanovic, Luisa 
Andreu, & Rafael 
Curras-Perez (2018) 

Melihat pengaruh 
penggunaan sosial 
media dalam 
mempengaruhi 
ekuitas merek 
destinasi wisata. 

Reponden adalah 294 
wisatawan yang 
berkunjung ke 
Valencia. 

SMU – Social media use SMU>BAw signifikan. Penggunaan media sosial mampu 
meningkatkan kesadaran terhadap destinasi wisata. 
SMU>BAw>Img signifikan. Kesadaran terhadap destinasi mampu 
mempengaruhi pembentukan citra cognitive dan affective.  
SMU>BAw>WoM tidak signifikan, sedangkan 
SMU>BAw>EWOM signifikan. Wisatawan akan berbagi ketika 
awareness mampu menyentuh emosi secara positif. 
SMU>BAw>BQual dan SMU>BAw>CusV signifikan. Selain 
mencari info, wisatawan juga memberikan penilaian dan evaluasi. 
SMU>BAw>BQual>WOM dan SMU>BAw>BQual>EWOM 
signifikan. Penilaian positif dapat mempengaruhi minat 
WOM/EWOM. 

BAw – Brand awareness 

Img – Image  

BQual – Brand quality 

CusV – Customer value 

WoM – Word of mouth 
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Judul & Peneliti Tujuan 
Penelitian 

Populasi & Sampel Teori dan Variabel Hasil Penelitian 

The Influence of 
Destination Image and 
Tourist Satisfaction 
toward Revisit Intention 
of Setu Babakan Betawi 
Cultural Village 
Setyo F. Wibowo, Sazali 
Adnan, & Agung K. P. 
Rivai (2016) 

Melihat pengaruh 
destination image 
dan tourist 
satisfaction dalam 
memunculkan 
minat berkunjung 
kembali. 

200 wisatawan yang 
pernah mengunjungi 
Setu Babakan pertama 
kali. 

DImg - Destination 
image  

DImg>RInt diterima. Memperlihatkan bahwa beberapa hal seperti 
sarana prasarana kurang memadai, kenyamanan, dan beberapa 
faktor lain berpengaruh terhadap revisit intention.  
TSat>RInt berpengaruh kecil karena ekspektasi terhadap destinasi 
wisata tidak terpuaskan atau tidak sesuai.  
DImg>TSat berhubungan kuat dan menghasilkan kesimpulan 
bahwa destination image berperan penting dalalm menjaga 
kepercayaan wisatawan terhadap wisata Setu Babakan. 

TSat - Tourist 
satisfaction  

RInt - Revisit intention  

Customer Satisfaction in 
an SME: A customer 
perspective in perceived 
value and local brand 
image 
Yulianti Farida & 
Zamrudin Zakky (2017) 

Memahami 
bagaimana 
penerimaan 
kualitas dan citra 
merek dapat 
mempengaruhi 
kepercayaan 
konsumen 
Sasirangan. 

139 sampel melalui 
formula Campbell. 
Pemuda Banjarmasin 
yang mempunyai 
karakteristik gaya 
hidup milenial. 

PQual - Perceived 
quality  

PQual, BImg, dan CSat; reliabel.  
(H1) Perceived quality dapat meningkatkan customer satisfaction. 
(H2) Perceived quality dapat meningkatkan brand image. (H3) 
Brand image dapat meningkatkan customer satisfaction. 
Hubungan antara PQual>BImg>CSat diterima. Data 
menunjukkan bahwa perceived quality berdampak besar pada 
customer satisfaction. SEM menjelaskan bahwa dampak 
hubungan tak langsung dari ketiga variabel lebih tinggi 
dibandingkan hubungan langsung antar variabel. 

BImg - Brand image  

CSat - Customer 
satisfactions  

Efektifitas Electronic 
Word of Mouth (e-wom) 
melalui Media Sosial 
pada Ekowisata Bahari 
di Sumatera Barat 
Meuthia (2017) 

Mengevaluasi 
efektivitas e-wom 
terhadap minat 
wisatawan untuk 
peduli lingkungan 
pada Eko-wisata 
Bahari. 

Sampel adalah 60 
orang yang dipilih 
melalui field reseach 
terhadap wisatawan 
lokal dan nasional 
melalui link tautan 
online. 

PSat - Place satisfaction  Ketiga variabel berhubungan kuat dan semua hipotesis diterima. 
PSat>Bint dan PSat>EWOM berhubungan positif. Emosi positif 
wisatawan akan muncul jika mereka merasa nyaman. Emosi 
tersebut dapat mendorong wisatawan lain untuk sadar lingkungan. 
EWOM>BInt berhubungan positif. Banyaknya informasi akan 
mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung melalui media 
daring. 

EWOM - Electronic word 
of mouth  

BInt – Pro enviromental 
behavior intention  
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Judul & Peneliti Tujuan 
Penelitian 

Populasi & Sampel Teori dan Variabel Hasil Penelitian 

Social EWOM: does it 
affect the brand attitude 
and purchase intention of 
brands? 
Chetna Kudeshia & 
Amresh Kumar (2017) 

Menjelaskan 
bagaimana social 
positive EWOM 
mempengaruhi 
sikap terhadap 
merek dan 
mendorong minat 
beli. 

Reponden penelitian 
adalah 325 pengguna 
facebook (311 valid) 
sebagai responden 
yang terpengaruh oleh 
newsfeed dan fan page. 
Responden dipilih 
melalui non probability 
sampling. 

EWOM - Electronic word 
of mouth  

EWOM>BAtd signifikan. Diskusi positif di facebook 
mempengaruhi sikap terhadap merek.  
EWOM>PInt signifikan. WOM dalam facebook dapat mendorong 
minat beli konsumen.  
BAtd>PInt signifikan, memperlihatkan bahwa semakin baik sikap 
terhadap merek akan sejalan dengan minat beli. Hasil akhir 
menjelaskan bahwa EWOM positif di facebook dapat 
mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek dan mampu 
memunculkan minat beli. 

BAtd - Brand attitude  

PInt - Purchase intention  

Examining relationship 
of Destination Image, 
Service Quality, EWOM, 
and Revisit Intention to 
Sabang Island, 
Indonesia. 
Rangga R. Prayogo & 
Arinta Kusumawardhani 
(2016) 

Melihat pengaruh 
destination image 
dan service 
quality dalam 
memunculkan 
revisit intention 
melalui intervensi 
EWOM. 

Responden penelitian 
adalah wisatawan yang 
berkunjung ke Sabang 
yang ditentukan 
melalui metode 
convience sampling. 

DImg - Destination 
image 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan langsung dan 
hubungan tidak langsung antar variabel (EWOM sebagai 
intervening) dinyatakan signifikan. Destination image dan service 
quality menjadi antasenden penting bagi EWOM, karena citra dan 
pengalaman menjadi dapat mempengaruhi kesediaan untuk 
berbagi. Media dalam jaringan mampu menarik perhatian 
wisatawan karena mampu memfasilitasi mereka dalam mencari 
informasi baru dengan cepat dan mudah, sehingga EWOM 
menjadi kegiatan promosi efektif untuk promosi destinasi wisata. 

SQual - Service quality  

EWOM - Electronic word 
of mouth 

RInt - Revisit intention  

Sumber: Olah data   Peneliti
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Beberapa penelitian tersebut secara garis besar mempunyai beberapa 

kesamaan maupun hubungan antar variabel yang diteliti. Beberapa penelitian 

sebelumnya menguji peran brand equity dan service quality sebagai antesenden 

revisit intention. Penelitian Salehzadeh et al. (2016) brand equity dalam konteks 

pariwisata mampu memberikan dampak positif pada revisit intention. Perceived 

quality sebagai dimensi brand equity berperan penting untuk membentuk minat 

berkunjung kembali. Secara spesifik, Prayogo & Kusumawardhani (2016) 

membuktikan bahwa service quality menggunakan dimensi visible dan reliable 

mampu memberikan pengaruh positif terhadap revisit intention. Melalui penelitian 

tersebut peneliti menguji kembali hubungan quality dengan revisit intention. 

Beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa quality dalam 

konteks pariwisata mampu menjadi antasenden electronic WOM. Prayogo & 

Kusumawardhani (2016) menggunakan dimensi visible dan reliable membuktikan 

bahwa service quality mempengaruhi electronic WOM melalui dimensi experience 

dan satisfaction. Stojanovic et al. (2018) menggunakan teori brand equity secara 

empirik membuktikan bahwa destination brand quality mempengaruhi minat dan 

kesediaan untuk berbagi informasi kepada orang lain. Kedua penelitian tersebut 

memperlihatkan bahwa quality berpengaruh terhadap electronic WOM.  

Pada konteks pemasaran produk, Kudeshia & Kumar (2017) membuktikan 

bahwa positive electronic WOM berpengaruh terhadap purchase intention. Meuthia 

(2017) dengan tujuan untuk mengubah perilaku wisatawan juga membuktikan 

bahwa electronic WOM mempengaruhi pro-enviromental behavioral intention. 

Dimensi concern for others dan satisfaction mampu mempengaruhi minat dan sikap 



26 
 
 

untuk peduli lingkungan. Dua penelitian tersebut membuktikan bahwa electronic 

WOM berpengaruh terhadap intention. 

Prayogo & Kusumawardhani (2016) lebih jauh membuktikan adanya 

hubungan signifikan antara service quality dan revisit intention melalui electronic 

WOM. Dimensi visible dan reliable pada service quality mampu mempengaruhi 

electronic WOM. Dimensi experience dan satisfaction pada electronic WOM dapat 

mempengaruhi dimensi intention to travel back dan intensity of visiting time. 

Berdasarkan hal itu peneliti mencoba menggunakan electronic WOM sebagai 

intervening dari hubungan perceived quality dengan revisit intention. 

5.3. Kemungkinan Elaborasi (elaboration likelihood) 

Elaboration Likelihood Model (ELM) atau Teori Kemungkinan Elaborasi 

dikembangkan oleh Richard Pretty dan John Cacioppo. Melalui latar belakang 

psikologi, Richard Pretty dalam desertasinya menguji efektivitas argumen pesan 

yang kuat dan kredibilitas sumber yang tinggi. Pretty menemukan dua bentuk 

proses mental yang terjadi pada komunikator saat menerima pesan. Dua rute 

tersebut ditandai dengan central route dan peripheral route. Melalui bantuan John 

Cacioppo mereka menemukan cara terbaik untuk mengaktifkan kedua proses 

mental tersebut (Griffin, 2012: 206). 

Pada kajian komunikasi, ELM termasuk teori dari tradisi sosiopsikologi 

yang mengkaji tentang bagaimana komunikator sebagai receiver memproses pesan 

persuasi (Littlejohn & Foss, 2009: 108, 2016: 399). Sebuah pesan dapat 

berpengaruh terhadap receiver namun tidak begitu saja mempengaruhi sikap. Hal 

ini bergantung pada situasi dan kondisi komunikator saat menerima pesan.  
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Banyak peneliti berpendapat bahwa mempelajari pesan persuasi untuk 

konteks pemasaran sangat penting, termasuk penggunaan ELM. Setiap perusahaan 

menggunakan pesan persuasi untuk mempromosikan produk maupun jasa, 

termasuk pemasaran pariwisata. Pesan persuasi dapat diberikan melalui pemberian 

pelayanan kepada wisatawan sebaik mungkin. Persepsi kualitas yang diterima oleh 

wisatawan dapat diartikan sebagai sebuah pesan persuasi dimana persuasi dimana 

tujuannya menarik wisatawan untuk berkunjung kembali.  

Gambar 4. Proses Kemungkinan Elaborasi 

 
Sumber: Griffin (2012: 207) 

Cacioppo dan Pretty memberikan dua gambaran level kognisi melalui 

argumen dan menjelaskan bagaimana perbedaan kedua level. Penerima pesan 

persuasi akan memproses informasi melalui salah satu dari dua atau melalui kedua 

rute untuk menuju pada perubahan sikap. Elaborasi merujuk pada sejauh mana 
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receiver menggunakan pemikiran kritis dalam menanggapi pesan persuasi. 

Receiver mengevaluasi beberapa pesan secara mendalam dan mengevaluasi pesan 

lainnya dengan tidak mendalam terkait suatu isu (Littlejohn & Foss, 2016: 399). 

Dengan kata lain, ELM mencoba memberikan prediksi kapan dan bagaimana 

individu akan terbujuk dan tidak terbujuk oleh pesan persuasi.  

Pertama, rute sentral (central route) melibatkan elaborasi pesan (Griffin, 

2012: 206). Elaborasi hanya terjadi pada rute sentral, dimana memungkinkan 

receiver untuk memberikan pemikiran kritis terhadap isi pesan persuasi (Littlejohn 

& Foss, 2009: 108). Elaborasi pesan adalah proses kognisi yang melibatkan 

pengawasan terhadap konten pesan. Elaborasi terjadi ketika seseorang dengan hati-

hati memikirkan argumen yang relevan terhadap isu yang terkandung dalam pesan 

persuasi untuk mendapatkan informasi baru secara rasional (Griffin, 2012: 206). 

Dengan kata lain, melalui rute sentral pesan diperiksa secara teliti.  

Tiga hal yang berperan penting dalam penggunaan rute sentral yaitu 

kredibilitas sumber, motivasi, dan isi pesan itu sendiri. Receiver mengidentifikasi 

argumen yang lemah dengan pengaruh argumen yang lebih kuat. Ketika pesan yang 

disampaikan mempunyai signifikasi terhadap kehidupan mereka maka 

kemungkinan elaborasi kognitif akan meningkat. Peningkatan tersebut 

memungkinkan untuk terjadi perubahan sikap dan berdampak pada perubahan 

perilaku dalam jangka waktu lama (Littlejohn & Foss, 2016: 399). 

Kedua, rute periferal (peripheral route) terjadi ketika penerima pesan 

kurang memperhatikan pemrosesan pesan (Littlejohn & Foss, 2016: 400). Rute 

periferal merupakan sebuah proses mental dengan memberikan jalan pintas untuk 
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menerima atau menolak pesan karena receiver menganggap isu yang disampaikan 

kurang relevan atau bukan menjadi pemikiran receiver (Griffin, 2012: 206). 

Receiver menilai apa yang didengar atau dibaca menggunakan petunjuk dasar 

sederhana (Littlejohn & Foss, 2009: 110). Hal ini dapat terjadi karena peran pesan 

itu sendiri. Petunjuk rute periferal mencakup prinsip yang muncul dalam pikiran 

seseorang selama dihadapkan dengan isi pesan, kredibilitas komunikator, gaya dan 

format pesan, serta mood penerima pesan.  

Penggunaan rute periferal bergantung pada pada heuristic, kekuatan 

argumen, dan kaidah keputusan sederhana. Tiga heuristic yang dimaksud adalah 

credibility heuristic, favorite heuristic, dan consensus heuristic. Heuristik kesukaan 

adalah kecenderungan receiver untuk setuju dan suka terhadap isu yang disukai. 

Heuristik kredibilitas adalah kecenderungan untuk percaya pada sumber yang 

kredibel, sehingga kredibilitas yang tinggi memungkinkan pesan akan dipercaya 

terlepas dari argumen yang disajikan penerima. Lebih jauh lagi, penerima pesan 

akan mempercayai individu yang disukai atau dibujuk ketika terdapat variasi 

sumber yang kredibel (Littlejohn & Foss, 2016: 400). 

Kuantitas pemikiran kritis bergantung pada motivasi (motivation) dan 

kemampuan (ability) receiver untuk memproses pesan. Seseorang termotivasi 

untuk bersikap dan memberikan opini yang benar. Meskipun tidak selalu logis 

namun seseorang membuat usaha yang baik untuk mencari kebenaran isu (Griffin, 

2012: 207), dengan kata lain seseorang mencari rekognisi terhadap isi pesan. Jika 

motivasi tinggi maka kemungkinan untuk menggunakan rute sentral juga akan 

tinggi, begitu pula sebaliknya, jika motivasi rendah maka receiver cenderung akan 



30 
 
 

menggunakan rute periferal (Littlejohn & Foss, 2009: 109). Kemudian, kemampuan 

merupakan pemahaman receiver terhadap isu (Littlejohn & Foss, 2016: 400). 

Motivasi seseorang dapat terbentuk dari tiga faktor yang berpengaruh yaitu 

relevansi dengan topik, variasi sumber yang kredibel, dan kemauan untuk menelisik 

argumen (Littlejohn & Foss, 2016: 400). Semakin penting isu dengan receiver maka 

semakin kritis elaborasi yang dilakukan. Seseorang cenderung mempertimbangkan 

pendapat dari beragam sumber, sehingga membuat receiver memberikan penilaian 

dengan mudah. Hal tersebut membuat seseorang cenderung mengolah informasi 

menggunakan rute sentral. Seseorang yang sering mempertimbangkan pendapat 

mungkin akan lebih menggunakan rute sentral daripada orang yang tidak tertarik 

dengan isu (Littlejohn & Foss, 2009: 109). 

5.4. Kualitas (quality) 

Kualitas adalah seluruh fitur dan karakteristik produk atau jasa yang mampu untuk 

memenuhi kebutuhan (Kotler & Keller, 2016: 82). Menurut Aaker (1996: 17), 

kualitas yang dirasakan adalah asosiasi merek yang mampu meningkatkan status 

aset merek melalui beberapa alasan. Kualitas yang dirasakan dapat meningkatkan 

kekuatan finansial, sehingga kualitas mampu dijadikan sebagai dorongan strategis 

dalam strategi bisnis karena kualitas merupakan aspek penting yang mencerminkan 

bagaimana merek dipersepsikan (Aaker, 1996: 17). Kualitas yang dirasakan oleh 

pelanggan adalah konsep kualitas yang paling relevan dalam pemasaran produk dan 

jasa. Kualitas diartikan sebagai "superioritas" atau "keunggulan" yang dimiliki 

(Cowen-Elstner, 2018: 8). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

kualitas merupakan sebuah penilaian konsumen tentang keunggulan produk atau 
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layanan yang dapat digunakan sebagai dorongan strategis. Kualitas dapat 

digunakan sebagai sebuah pesan untuk mempengaruhi behavioral intention, 

dimana akan mempengaruhi sikap dan membentuk minat terhadap produk. 

Penilaian konsumen didasarkan pada isyarat-isyarat yang dihubungkan 

dengan produk. Isyarat tersebut dijadikan dasar penilaian kualitas yang dirasakan 

(Schiffman & Kanuk, 2008: 162). Isyarat intrinsik merupakan bagian fisik yang 

tidak dapat diubah tanpa memodifikasi produk seperti warna jus atau bau deterjen, 

sedangkan isyarat ekstrinsik hanya terkait dengan unsur pendukung seperti harga 

atau nama merek (Cowen-Elstner, 2018: 11). Secara tidak langsung isyarat-isyarat 

tersebut mengkomunikasikan nilai yang dijadikan pedoman untuk menilai kualitas. 

Pertama isyarat intrinsik atau isyarat fisik digunakan untuk menilai kualitas produk. 

Isyarat fisik digunakan karena memungkinkan konsumen untuk membenarkan 

keputusannya. Kedua, bagi konsumen menilai kualitas jasa lebih sulit daripada 

menilai kualitas produk. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik berbeda antara 

jasa dan produk; yaitu jasa tidak dapat dirasakan, variatif, tidak tahan lama, 

dihasilkan dan dipakai secara serentak. Untuk mengatasi hal tersebut konsumen 

dapat membandingkan jasa secara langsung dan mengandalkan isyarat pengganti 

berupa isyarat ekstrinsik (Schiffman & Kanuk, 2008: 163). 

Dalam pemasaran pariwisata, kualitas didefinisikan sebagai perbedaan 

antara kualitas yang diharapkan dengan kualitas yang didapatkan wisatawan. Jika 

keduanya sama, maka dapat diartikan dengan kualitas rata-rata atau sesuai dengan 

harapan. Jika hasil kualitas positif maka dapat dikatakan bahwa kualitas 

memuaskan, begitu sebaliknya jika hasil kualitas negatif maka kualitas tidak 
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memuaskan (Ford et. al., 2012: 20). Dengan begitu penting untuk membedakan 

conformance quality dengan performance quality (Kotler & Keller, 2016: 83) 

karena kualitas juga dapat berperan sebagai media persuasi. 

Parasuraman, Zeitaml, dan Berry mengukur conformance quality dan 

performance quality mendapatkan gap yang dijadikan model dasar mengukur 

kualitas (SERVQUAL). Penelitiannya di tahun 1985 menghasilkan 97 atribut yang 

dikelompokkan dalam 10 dimensi, namun tiga tahun berikutnya disederhanakan 

menjadi 22 atribut yang dikelompokkan dalam 5 dimensi paling relevan (Marianti, 

2009: 14). SERVQUAL diakui sebagai inti dari penghitungan kualitas jasa dan 

sering digunakan dalam riset pariwisata (Ford et. al., 2012: 423-425) meskipun sulit 

untuk diaplikasikan (Adil et al., 2013). Dimensi-dimensi yang dianggap paling 

relevan untuk menilai kualitas adalah reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangible (Adil et al., 2013: 71; Ford et al., 2012: 424; Kotler & Keller, 

2009: 52). Keandalan (reliability) merupakan kemampuan perusahaan untuk 

melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Responsivitas 

(responsiveness) adalah kesediaan perusahaan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tepat waktu. Jaminan (assurance) merupakan 

pengetahuan, kesopanan, serta kemampuan karyawan sebagai wakil perusahaan 

dalam menunjukkan kepercayaan dan keyakinan kepada pelanggan. Empati 

(empathy) merupakan kondisi personal untuk memberikan perhatian secara pribadi 

kepada pelanggan. Berwujud (tangible) merupakan penampilan fisik, peralatan, 

personil, dan alat komunikasi. 
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Frochot & Hughes (2000) dalam publikasi berjudul The Development of a 

Historic Houses Assessment Scale mengadopsi dan mengembangkan SERVQUAL. 

Secara spesifik menawarkan faktor-faktor pengukuran kualitas wisata museum 

yang kemudian dikenal dengan HISTOQUAL scale. Pengukuran ini merupakan 

penyempurnaan SERVQUAL dalam konteks wisata museum. Hasilnya 

mempertahankan tiga dimensi yang sama yaitu responsiveness, tangibile, dan 

empathy serta menghilangkan dimensi reliability dan assurance karena kurang 

berfungsi dengan baik untuk mengukur kualitas museum. Frochot & Hughes (2000: 

160-161) menambahkan dua dimensi spesifik yaitu communications dan 

consumable. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa keduanya mempunyai nilai 

alpha diatas rata-rata sehingga menempatkan keduanya sebagai dimensi penting 

untuk mengukur kualitas jasa wisata museum. 

Gambar 5. Dimensi SERVQUAL dan HISTOQUAL 

 
Sumber: Olah data peneliti. 

Komunikasi (communications) merupakan transmisi informasi, gagasan 

emosi, keterampilan dan sebagainya melalui penggunaan simbol-simbol, kata-kata, 

gambar, figur, grafik dan sebagainya. Faktor komunikasi terdiri dari beberapa item 

yang menggambarkan kualitas dan detail informasi historis yang disediakan 

(Frochot & Hughes, 2000: 161). Barang konsumsi (consumables) merupakan 

barang-barang yang bisa dikonsumsi di destinasi wisata, termasuk souvenir. 
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Consumables menggambarkan situasi yang berkaitan dengan restoran atau kios 

dalam destinasi wisata (Frochot & Hughes, 2000: 162). 

5.5. Minat Kunjung Kembali (revisit intention) 

Minat adalah rasa suka dan keterikatan pada suatu hal maupun aktivitas suasana 

tanpa suruhan. Minat merupakan penerimaan diri sendiri dengan sesuatu di luar 

dirinya. Minat merupakan kecenderungan hati untuk memperhatikan suatu hal atau 

aktivitas dimana aktivitas tersebut terus menerus diperhatikan dan dilakukan tanpa 

adanya paksaan dari orang lain sebaiknya dengan disertai rasa senang. 

Menurut Chen & Tsai (dalam Yuniawati & Finardi, 2016: 987) perilaku 

wisatawan terbagi atas tiga tahap berupa pemilihan destinasi, evaluasi berikutnya, 

dan niat masa depan perilaku pengunjung. Evaluasi merupakan gambaran 

keseluruhan yang diterima wisatawan setelah melakukan perjalanan berupa 

pengalaman atau nilai dan kepuasan yang didapatkan. Kemudian, perilaku masa 

depan mengacu pada penilaian akhir tentang keinginan untuk melakukan kunjungan 

kembali dan memberikan rekomendasi kepada orang lain terhadap suatu destinasi.  

Minat berkunjung (visit intention) dapat dianalogikan sama dengan minat 

beli (purchase intention). Minat erat kaitannya dengan penalaran praktis yaitu 

kemampuan seseorang untuk mengevaluasi dan memilih tujuan, merencanakan 

sarana dan cara untuk mencapainya, dan melaksanakan rencana tersebut pada waktu 

yang tepat (Audi, 1986: 247). Minat secara alami berfokus pada hubungan antara 

tindakan-tindakan yang menjadi antasenden, disengaja, dan mental yang terlibat 

dalam penalaran praktis. Melalui pemahaman tersebut, minat muncul sebagai 
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respon dari stimulus yang diterima individu. Begitu pula dengan konsep minat 

untuk berkunjung kembali (revisit intention).  

Baker & Crompton (2000) mendefinisikan revisit intention sebagai 

kemungkinan wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali pada suatu destinasi. 

Kepuasan dan pengalaman wisatawan saat berkunjung kembali merupakan 

prediktor penting dalam mengukur revisit intention. Kepuasan dapat 

mempengaruhi pemilihan destinasi karena wisatawan yang puas cenderung 

mengatakan hal positif tentang destinasi wisata (Abdullah & Lui, 2018: 3). Minat 

kunjung kembali dalam penelitian ini menjadi variabel y (dependen/prediktor) yang 

dipengaruhi variabel x maupun variabel z. Memunculkan minat kunjung kembali 

menjadi outcome variable penting untuk meningkatkan kekuatan finansial 

perusahaan. Dengan kata lain, minat berkunjung kembali menjadi akhir hubungan 

kausalitas dan tujuan kualitas sebagai pesan yang diobservasi untuk mempengaruhi 

behavioral intention. 

Kualitas berpengaruh terhadap kepuasan dan minat perilaku. Hal tersebut 

akan mempengaruhi daya ingat pengunjung dan memunculkan keinginan untuk 

berkunjung kembali. Zeithaml et. al. (2017: 487) berpendapat bahwa kepuasan 

pelanggan dapat mempengaruhi minat konsumen terhadap kesan positif 

perusahaan. Melalui kepuasan, pemasar dapat memprediksi minat wisatawan di 

masa mendatang (Sukwadi et. al., 2017: 2).  

Dimensi untuk mengukur revisit intention adalah intention to recommend 

dan intention to revisit (Anwar et. al, 2018: 30; Yuniawati & Finardi, 2016: 987) 

atau diistilahkan Prayogo & Kusumawardhani (2016) dengan intention to travel 
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back. Dimensi tersebut sesuai dimensi yang ditawarkan Baker & Crompton (2000). 

Intention to recommend merupakan keinginan untuk memberikan rekomendasi 

kepada orang lain. Intention travel back merupakan kepuasan wisatawan terhadap 

destinasi wisata yang mampu memunculkan keinginan atau hasrat untuk melakukan 

kunjungan kembali. 

Gambar 6. Dimensi revisit intention 

 
Sumber: Olah data peneliti. 

Kepuasan wisatawan merupakan hal penting dalam promosi pariwisata. 

Kepuasan dapat menumbuhkan kesan positif terhadap destinasi wisata, sehingga 

pengunjung yang merasa puas akan cenderung mengungkapkan hal positif terhadap 

destinasi. Kepuasan pengunjung dapat mempengaruhi pandangannya terhadap 

destinasi wisata. Tingkat kepuasan yang baik akan memunculkan pandangan positif 

terhadap destinasi dan berdampak positif terhadap destinasi. Oleh karena itu, 

kepuasan mampu memunculkan minat wisatawan untuk berkunjung kembali. 

5.6. Kepuasan Wisatawan (tourist satisfaction) 

Kepuasan konsumen bergantung pada kinerja penawaran dalam memenuhi 

ekspektasi konsumen dan apakah dalam intepretasi konsumen terdapat 

penyimpangan diantara ekspektasi dan kinerja yang diberikan. Kepuasan 

mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk anggapannya (atau 

hasil) dalam kaitannya dengan ekspektasi (Kotler & Keller, 2009: 14). Menurut 
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Baker & Crompton (2000) kepuasan pengunjung merupakan pengalaman nyata dari 

wisatawan setelah mendapatkan pengalaman, yang berasal dari perasaan psikologis 

yang dihasilkan dari pengalaman individu dalam tujuan tempat wisata. Kotler & 

Keller (2009: 138-139) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau 

kecewa yang muncul sebagai hasil perbandingan antara kinerja yang dipersepsikan 

terhadap ekspektasi mereka. Konsumen dikatakan puas atau senang jika kinerja 

yang dirasakan melebihi ekspektasi, juga sebaliknya. Melalui uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan wisatawan merupakan perasaan emosional yang 

diperoleh dari pengalaman ketika berkunjung. 

Menurut Tjiptono (2011, 453-454) terdapat enam konsep inti untuk 

mengukur kepuasan konsumen dalam perusahaan jasa. Pertama, overall customer 

satisfaction (kepuasan pelanggan secara keseluruhan) yaitu penilaian kepuasan 

terhadap produk atau jasa secara keseluruhan. Kedua, dimensi kepuasan pelanggan 

yaitu kepuasan yang diukur berdasarkan item spesifik seperti kecepatan pelayanan, 

fasilitas, maupun keramahan. Ketiga, konfirmasi harapan yaitu kepuasan yang 

diukur berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan pelanggan 

dengan kinerja aktual produk pada sejumlah atribut. Keempat, minat pembelian 

ulang yaitu kepuasan yang diukur berdasarkan perilaku, apakah konsumen akan 

menggunakan jasa perusahaan lagi. Kelima, kesediaan untuk memberikan 

rekomendasi merupakan pengukuran kepuasan dengan waktu pembelian yang 

relatif lama. Keenam, ketidakpuasan pelanggan yaitu penghitungan berdasarkan 

hasil yang tidak memuaskan meliputi return, komplain, biaya garansi, negative 

feedback, dan konsumen yang beralih pada kompetitor. 
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Sedangkan menurut Oliver dalam Supranto (2006: 233), kepuasan 

pengunjung merupakan tingkat kepuasan pengunjung setelah membandingkan 

antara persepsi kinerja dengan harapannya. Jadi, tingkat kinerja merupakan fungsi 

penting dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dan harapan pengunjung. 

Enam faktor penting kepuasan tamu (Supranto, 2006: 107) antara lain: avaibility of 

service meliputi keberadaan karyawan saat bekerja; responsiveness of service 

meliputi daya tanggap terhadap kebutuhan pengunjung; timeless of service meliputi 

kemampuan untuk memberikan ketepatan waktu yang dijanjikan; professionalism 

of service meliputi keterampilan karyawan saat melayani wisatawan; overall 

satisfaction with service yaitu kepuasan menyeluruh terhadap layanan yang 

diterima; dan overall satisfaction with product yaitu kepuasan menyeluruh terhadap 

fasilitas atau barang yang digunakan. 

Gambar 7. Dimensi tourist satisfaction 

  
Sumber: Olah data peneliti. 

Dalam penelitian ini digunakan tiga dimensi untuk mengukur tourist 

satisfaction. Ketiga dimendi tersebut adalah specific satisfaction, konfirmasi 

harapan, dan overall satisfaction. Specific satisfaction merupakan kepuasan 

wisatawan secara spesifik terhadap sesuatu. Spesifik yang digunakan adalah 

kepuasan terhadap pelayanan dan kepuasan terhadap fasilitas. Konfirmasi harapan 

merupakan tingkat kepuasan wisatawan terhadap kesesuaian dari apa yang 
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diharapkan dengan apa yang didapatkan. Overall satisfaction atau kepuasan 

menyeluruh merupakan penilaian kepuasan secara menyeluruh terhadap kualitas 

yang diterima. 

5.7. WOM Elektronik (electronic word-of-mouth) 

Word of mouth (WOM) atau komunikasi getok tular adalah saluran komunikasi 

tertua dan paling penting karena dilakukan orang-orang untuk bertukar cerita. 

WOM adalah komunikasi lisan, publikasi lisan, maupun metode tertulis dan metode 

lain yang dilakukan secara langsung serta mampu memunculkan arus komunikasi 

diadik (Ismagilova et. al., 2017: 5-6). Aspek kunci jaringan sosial adalah berita 

melalui WOM dan percakapan dalam komunikasi (Kotler & Keller, 2009: 254). 

Pada konteks pemasaran, WOM mengacu pada komunikasi interpersonal tentang 

entitas komersil. Kekuatannya efektif untuk bisnis kecil dimana memungkinkan 

pelanggan mempunyai hubungan lebih pribadi (Kotler & Keller, 2009: 255).  

Electronic word-of-mouth merupakan pengembangan WOM yang muncul 

karena perkembangan teknologi informasi. Perbedaan keduanya yaitu: basis 

teknologi membuat WOM-elektronik tidak memerlukan tatap muka; cakupan 

WOM terbatas sedangkan WOM-elektronik tidak terbatas atau dapat dijangkau 

orang-orang yang terhubung melalui internet; kredibilitas sumber WOM tinggi dan 

berlangsung dengan orang yang dikenal sedangkan WOM-elektronik dilakukan 

dengan posting dan anonim; kepercayaan menggunakan WOM lebih tinggi karena 

menggunakan bahasa tubuh dan intonasi; dan WOM-elektronik memungkinkan 

untuk mengembangkan hubungan virtual antar konsumen maupun kelompok 

(Jeong & Jang dalam Cahyono et. al., 2016: 150-151) 
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Menurut Litivin et al. (dalam Ismagilova et. al., 2017: 17), WOM-elektronik 

merupakan komunikasi informal yang diarahkan kepada konsumen melalui basis 

internet terkait dengan penggunaan karakteristik produk maupun jasa. Xun & 

Reynolds (dalam Ismagilova et. al., 2017: 18) memandangnya sebagai proses 

pertukaran informasi yang dinamis dan berkelanjutan. WOM-elektronik berfokus 

pada penggunaan platform sehingga memandangnya sebagai komunikasi di internet 

yang dapat disebarkan oleh banyak aplikasi seperti forum online, sistem papan 

buletin elektronik, blog, situs ulasan, dan situs jejaring sosial (Goldsmith dalam 

Ismagilova et. al., 2017: 18). Melalui definisi tersebut disimpulkan bahwa WOM-

elektronik adalah komunikasi berkelanjutan yang terjadi di media dalam jaringan. 

WOM-elektronik adalah pertukaran informasi dinamis antara calon 

konsumen, konsumen, dan mantan konsumen tentang produk, layanan, merek, atau 

perusahaan yang tersedia untuk khalayak luas dan lembaga melalui saluran internet 

(Ismagilova et al., 2017: 18). Definisi ini menekankan bahwa WOM-elektronik 

merupakan proses pertukaran informasi yang dinamis karena pesan yang 

disebarkan secara online memungkinkan untuk mendapatkan respon dengan cepat 

atau spontan. EWOM menentukan konten dan sumber rekomendasi dan fakta 

terhadap produk barang atau jasa secara online. 

Kemudahan pencarian informasi melalui online membuat para pemasar 

perlu mengeksplorasi pengaruh berita word of mouth. Jaringan komunitas berbasis 

online dapat menjadi sumber daya penting bagi perusahaan, karena jaringan sosial 

dapat digunakan sebagai sarana utama dalam memasarkan merek (Kotler & Keller, 

2009: 255). Informasi melalui word of mouth dianggap lebih tepat atau sesuai oleh 
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konsumen karena didapatkan berdasarkan pengalaman langsung konsumen dengan 

merek atau produk. Hal ini menuntut para pemasar untuk memanfaatkan pengaruh 

untuk meningkatkan penjualan produk, begitu pula dengan penggunaan EWOM. 

Gambar 8. Dimensi-dimensi electronic word-of-mouth 

 
Sumber: Olah data peneliti. 

Hennig-thurau et. al. (2004) dalam penelitiannya merefleksikan EWOM ke 

dalam delapan dimensi yaitu platform assistance, venting negative feelings, 

concern for others, extraversion/positive self-enhancement, social benefit, 

economic incentives, advice seeking, dan helping the company. Jeong & Jang 

(2011) merefleksikan EWOM ke dalam tiga dimensi yaitu concern for others, 

expressing positive feelings, dan helping the company. Keduanya menggunakan 

dimensi yang sama yaitu concern for others dan helping the company. Kemudian 
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beberapa dimensi yang digunakan mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu 

sebagai eskpresi. Dimensi tersebut antara lain venting negative feelings dan 

expressing positive feelings dengan extraversion/positive self enhancement.  

Concern for others merupakan tindakan untuk memberikan rekomendasi 

kepada orang lain. Motif ini didasari oleh altruisme antar konsumen. Konsumen 

secara personal mempunyai keinginan untuk membantu orang lain dalam 

melakukan keputusan berkunjung dan menyelamatkan orang lain dari pengalaman 

negatif (Hennig-thurau et al., 2004; Jeong & Jang, 2011).  Helping the company 

merupakan keinginan konsumen untuk membantu perusahaan. Motif ini muncul 

dari kepuasan konsumen terhadap produk dan memunculkan hasrat untuk 

membantu perusahaan yang bersangkutan. Dimensi ini dapat dianalogikan seperti 

memberian imbal balik kepada perusahaan atas pelayanan yang diberikan (Hennig-

thurau et al., 2004).  

Platform assistance merupakan kepercayaan konsumen terhadap platform 

yang digunakan. Hennig-thurau et al. (2004) mengoperasionalkannya dengan dua 

sub-dimensi yaitu frekuensi kunjungan pada platform dan kuantitas komentar yang 

muncul. Advice seeking merupakan keinginan untuk mencari saran dan 

rekomendasi dari orang lain. Hal ini terjadi ketika konsumen membaca ulasan dan 

komentar yang ditulis oleh konsumen lain. Motifnya adalah mendapatkan 

pemahaman lebih lanjut tentang produk (Hennig-thurau et al., 2004). Social benefit 

merupakan manfaat yang didapatkan ketika berbagi dan berinteraksi dengan 

lingkungan. Konsumen merasakan keuntungan dan manfaat jika bergabung dalam 

komunitas (Hennig-thurau et al., 2004). Economic incentives merupakan keinginan 
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untuk mendapatkan insentif dari perusahaan. Hal ini menjadi pendorong penting 

karena dianggap sebagai penghargaan EWOM (Hennig-thurau et al., 2004).  

Venting negative feelings merupakan motif untuk mengungkapkan 

ketidakpuasan konsumen terhadap perusahaan, pengalaman negatif. Hal ini 

bertujuan untuk mencegah orang lain mendapatkan pengalaman serupa (Hennig-

thurau et al., 2004) atau menghukum perusahaan atas pengalaman yang didapatkan. 

Extraversion/positive self-enhancement merupakan keinginan untuk berbagi 

pengalaman konsumsi dengan tujuan untuk meningkatkan citra diri sebagai 

konsumen yang cerdas. Peran website menjadi sangat penting karena dianggap 

lebih ahli oleh konsumen (Hennig-thurau et al., 2004). Expressing positive feelings 

merupakan ekspresi yang muncul berdasarkan pengalaman konsumsi positif, 

dimana pengalaman tersebut berkontribusi untuk memberikan ketegangan 

psikologis. Ketegangan ini dapat dibagikan dengan mengartikulasikan pengalaman 

positif dalam menggunakan produk (Jeong & Jang, 2011).  

6. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DAN HIPOTESIS  

6.1. Hubungan antar variabel 

6.1.1. Kualitas dalam mempengaruhi behavioral intention 

Penerimaan kualitas merupakan proses individu memilih, mengatur, dan 

menafsirkan stimuli menjadi sebuah gambaran penting dan masuk akal. Pada 

dasarnya konsumen mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan 

terhadap realitas obyektif yang diterima (Schiffman & Kanuk, 2008: 173). Hal itu 

membuat kualitas yang dirasakan mempunyai peran strategis bagi para pemasar. 
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Schiffman & Kanuk (2008: 165-166) berpendapat bahwa tingginya kualitas yang 

dirasakan dan tingginya kepuasan terhadap jasa akan mempengaruhi behavioral 

intention, terlebih untuk menumbuhkan minat dan tujuan membeli. Hal tersebut 

sejalan dengan penggunaan kualitas sebagai pesan untuk mempengaruhi sikap dan 

minat wisatawan, dimana kualitas secara implisit berfungsi sebagai pesan guna 

menarik minat wisatawan untuk kembali. 

Salehzadeh et al. (2016) menemukan bahwa salah satu dimensi ekuitas 

merek, perceived quality, mempunyai hubungan positif terhadap minat wisatawan 

untuk berkunjung kembali. Kepuasan berperan penting dalam mempengaruhi 

revisit intention. Penelitiannya membuktikan bahwa penerimaan kualitas yang 

tinggi dapat secara langsung mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung 

kembali. Prayogo & Kusumawardhani (2016) membuktikan hal yang sama dan 

menemukan bahwa service quality positif yang hadir di benak wisatawan mampu 

mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung kembali baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui mediasi WOM elektronik.  

Hasil kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas mampu 

menjadi pesan untuk mempengaruhi behavioral intention. Kualitas adalah aspek 

penting bagi wisatawan untuk mempersepsikan destinasi wisata, sehingga penting 

bagi pemasar untuk memperhatikan kualitas yang diberikan. Berdasarkan 

pemahaman tersebut peneliti menarik kesimpulan dan mengusulkan dugaan bahwa 

kualitas yang dirasakan wisatawan dapat mengubah pandangan (mempengaruhi 

sikap) wisatawan terhadap suatu destinasi serta memunculkan minat untuk 

melakukan kunjungan kembali. 
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6.1.2. Intervensi tourist satisfaction  

Kepuasan merupakan sebuah cerminan dari kinerja produk. Menurut Kotler & 

Keller (2009: 14) kepuasan seseorang bergantung pada kinerja penawaran dalam 

memenuhi ekspektasi konsumen. Motivasi utama penyedia pariwisata untuk 

meningkatkan pendapatan maupun kunjungan dapat dilakukan dengan 

mengevaluasi tingkat kualitas kerja dan berusaha meningkatkan kepuasan (Baker 

& Crompton, 2000: 790). Dengan kata lain, kepuasan wisatawan merupakan 

penilaian terhadap kualitas yang harus diupayakan dengan baik oleh pengelola. 

Penelitian Aryska (2017) dan Abdullah & Lui (2018) membuktikan bahwa 

kualitas mempengaruhi kepuasan secara signifikan. Keduanya juga menemukan 

bahwa kualitas menjadi faktor penting untuk mempengaruhi sikap wisatawan yang 

digambarkan melalui satisfaction. Abdullah & Lui (2018) berpendapat bahwa 

memberikan kualitas layanan dengan prima sesuai janji, staf yang memberikan 

layanan dan perhatian, serta ketepatan waktu pelayanan merupakan faktor 

pendorong utama untuk memastikan tingkat kepuasan wisatawan. Hal ini sejalan 

dengan Aaker (1996: 17) dan Kertamukti (2015: 96) yang menyatakan bahwa 

kualitas mencerminkan persepsi yang muncul di benak konsumen. Sehingga 

semakin tinggi kualitas yang dirasakan akan berbanding lurus dengan tingginya 

kepuasan yang dirasakan. 

Kepuasan wisatawan memegang peranan penting dalam memunculkan 

minat untuk berkunjung kembali, sebagaimana sikap (attitude) mempengaruhi 

perilaku wisatawan (behavior). Penelitian Meuthia (2017) dan Wibowo et al. 

(2016) membuktikan bahwa tourist satisfaction berpengaruh terhadap revisit 
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intention. Meuthia (2017) menemukan bahwa tingkat kepuasan wisatawan terhadap 

destinasi wisata akan berpengaruh terhadap minat untuk bersikap pro lingkungan 

(pro behavioral intention). Keunikan destinasi wisata mendorong wisatawan untuk 

mengembangkan identitas destinasi melalui elemen-elemen yang dirasakan. 

Kenyamanan dan rasa ketertarikan wisatawan terhadap destinasi diyakini mampu 

memberikan pengaruh terhadap perilaku masa mendatang (Meuthia, 2017). 

Wibowo et al. (2016) menemukan bahwa kepuasan yang rendah akan 

memunculkan minat berkunjung kembali yang rendah, begitu pula sebaliknya.  

Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa dalam sebuah persuasi 

penting dilakukan pemenuhan sikap dimana turut mempengaruhi perilaku. Hal ini 

memperlihatkan sikap puas yang dirasakan wisatawan akan mempengaruhi 

perilaku wisatawan di masa mendatang. Wisatawan yang puas dengan 

kunjungannya cenderung memunculkan keinginan untuk berkunjung kembali, 

begitu juga sebaliknya. 

Abdullah & Lui (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan dan dengan kuat kepuasan yang 

dirasakan mempunyai kecenderungan untuk memunculkan minat berkunjung 

kembali. Anwar et al. (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengaruh 

quality terhadap revisit intention melalui satisfaction terbukti signifikan. Kepuasan 

konsumen secara parsial mampu memberikan dorongan terhadap hubungan kualitas 

jasa dengan minat untuk berkunjung kembali. Kedua penelitian tersebut 

membuktikan bahwa satisfaction mampu menjadi perantara antara kualitas dengan 

revisit intention. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa sikap menjadi perantara 
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penting dari pesan untuk mempengaruhi sikap atau kualitas mampu memberikan 

pengaruh intervensi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepuasan akan 

membantu kualitas dalam memunculkan minat untuk berkunjung kembali. 

6.1.3. Intervensi Electronic word-of-mouth 

Electronic WOM memungkinkan setiap orang dapat berkomunikasi secara 

langsung tanpa bertatap muka. Keunggulan penggunaan platform media dapat 

menyebabkan persebaran informasi menjadi lebih cepat dan global. Hal tersebut 

menguntungkan pemasar karena memungkinkan untuk menjangkau konsumen 

lebih luas dalam waktu bersamaan. Selain itu, konsumen juga diuntungkan dengan 

kemudahan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.  

Prayogo & Kusumawardhani (2016) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa service quality yang mempengaruhi aktivitas electronic WOM untuk 

mendukung apa yang mereka rasakan terhadap kualitas. Hal ini menunjukkan peran 

WOM elektronik dapat menjadi sumber penting untuk mengkritisi kualitas yang 

dirasakan. Ketersediaan informasi yang beredar di media dalam jaringan 

merupakan hasil dari pemenuhan kepuasan dan ekspektasi wisatawan lain. Hal 

tersebut mampu memberikan dorongan kepada mereka untuk membagikan 

pengalaman yang dirasakan kepada pengunjung lain melalui platform media dalam 

jaringan yang mereka punya. Aktivitas tersebut pada mampu memberikan dorongan 

penting untuk menumbuhkan motivasi wisatawan terhadap destinasi. Dengan kata 

lain, receiver dapat menumbuhkan motivasi dan mencari rekognisi atas apa yang 

dirasakan menggunakan informasi yang beredar di media dalam jaringan. Kualitas 

yang dirasakan dapat menjadi sebagai pesan penting untuk mendiskusikan isu-isu 
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destinasi, sehingga kualitas dapat menumbuhkan motivasi seseorang untuk mencari 

rekognisi atau evaluasi atas apa yang mereka rasakan melalui aktivitas WOM 

elektronik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas yang 

dirasakan (sebagai pesan persuasi) akan mempengaruhi tingginya aktivitas WOM 

elektronik untuk menumbuhkan motivasi dengan cara mengkonfirmasi atau 

mencari rekognisi atas kualitas yang dirasakan ketika berkunjung. 

Penelitian Kumalasari et al. (2018) dan Kudeshia & Kumar (2017) 

membuktikan bahwa aktivitas WOM elektronik dapat mempengaruhi behavioral 

intention. Kumalasari et al. (2018) menemukan bahwa empat dimensi electronic 

WOM (concern for others, expressing feelings, helping the company, dan economic 

incentives) mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan wisatawan untuk 

melakukan kunjungan. Dalam konteks pariwisata, diskusi virtual sering dijadikan 

sebagai rujukan untuk mencari informasi sebelum berkunjung. Hal ini 

memperlihatkan bahwa motivasi wisatawan turut dibentuk melalui aktivitas 

pencarian informasi menggunakan WOM elektronik. Kudeshia & Kumar (2017) 

membuktikan bahwa positive electronic WOM berpengaruh terhadap purchase 

intention. Ketersediaan informasi positif yang tinggi terhadap produk akan 

berdampak pada besar kemungkinan wisatawan untuk memilih produk tersebut.  

Konsumen cenderung menghabiskan waktu lebih banyak untuk memikirkan 

pilihan mereka dan mencari lebih banyak informasi tentang produk dikarenakan 

mereka memperhitungkan berbagai resiko saat membeli maupun mengkonsumsi 

produk atau jasa (Schiffman & Kanuk, 2008: 172). Strategi ini dianggap tepat dan 

logis bagi wisatawan karena semakin banyak informasi yang didapat mampu 
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meramalkan konsekuensi yang akan timbul dan meminimalisir resiko. Reference 

group dan opinion leader berperan penuh untuk mempengaruhi minat wisatawan 

Aprilia et al. (2015). Prayogo & Kusumawardhani (2016) secara empirik 

membuktikan bahwa electronic WOM mampu mempengaruhi revisit intention. 

Banyaknya informasi yang beredar akan memberikan keuntungan kepada destinasi. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas WOM elektronik 

dapat mempengaruhi minat wusatawan untuk berkunjung kembali. 

Prayogo & Kusumawardhani (2016) secara spesifik mencoba menguji 

WOM elektronik sebagai variabel antara. Elektronic WOM mampu mengintervensi 

hubungan service quality dan revisit intention. Hal ini membuktikan bahwa kualitas 

yang dirasakan dapat dievaluasi melalui informasi yang didapatkan melalui 

aktivitas WOM elektronik. Motivasi seseorang untuk mengevaluasi kualitas 

ditentukan oleh relevansi personal dan kebutuhan kognisi. Evaluasi kualitas 

memungkinkan wisatawan mencari informasi mendalam tentang destinasi. 

Pencarian informasi tersebut difasilitasi oleh kegiatan WOM elektronik. Maka dari 

itu dapat disimpulkan, jika aktivitas WOM elektronik tinggi maka semakin banyak 

rekognisi yang dapat diterima. Hal ini dapat memberikan dorongan pada perubahan 

sikap yang lebih panjang pada wisatawan.  

6.2. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka hubungan antar variabel yang telah diuraikan, berikut adalah 

bentuk hubungan antar variabel dan hipotesis yang akan diteliti. 
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Gambar 9. Hubungan dan kedudukan antar variabel 

 
Sumber: Olah data peneliti. 

H1 Semakin tinggi kualitas yang dirasakan akan berpengaruh terhadap tingginya 

minat untuk berkunjung kembali. 

H2 Semakin tinggi kualitas yang dirasakan akan berpengaruh terhadap tingginya 

kepuasan wisatawan. 

H3 Semakin tinggi kepuasan wisatawan akan berpengaruh terhadap tingginya 

minat wisatawan untuk berkunjung kembali.  

H4 Semakin tinggi kualitas yang dirasakan akan berpengaruh terhadap aktivitas 

pencarian informasi melalui WOM elektronik. 

H5 Semakin tinggi aktivitas pencarian informasi melalui WOM elektronik akan 

berpengaruh terhadap tingginya minat wisatawan untuk berkunjung kembali. 

H6 Kualitas yang dirasakan mempengaruhi minat untuk berkunjung kembali 

melalui intervensi kepuasan wisatawan.  

H7 Kualitas yang dirasakan mempengaruhi minat untuk berkunjung kembali 

melalui intervensi aktivitas WOM elektronik.  
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7. DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep 

dari sebuah variabel secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi akan menjelaskan 

bagaimana variabel digunakan. Berikut adalah konsep variabel yang digunakan. 

a. Kualitas yang dirasakan (quality) adalah pengetahuan wisatawan yang 

muncul atas jasa yang dirasakan ketika berkunjung.  

b. Electronic word-of-mouth (electronic WOM) adalah kegiatan pertukaran 

informasi yang terjadi secara dinamis melalui media dalam jaringan.  

c. Tourist satisfaction adalah konfirmasi berupa kesenangan terhadap apa 

yang dirasakan selama mengunjungi destinasi. 

d. Revisit intention adalah penalaran praktis berupa rasa suka dan ketertarikan 

untuk menilik kembali destinasi wisata.  

 

8. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional merupakan penarikan batasan yang menjelaskan ciri-ciri 

spesifik dari konsep variabel, sehingga akan mendapatkan alat ukur yang sesuai 

dengan konsep variabel yang dirancang. Berikut adalah definisi operasional dan 

indikator yang digunakan. 

a. Kualitas (quality)  

o Tangible merupakan penilaian terhadap penampilan fisik, peralatan, 

personel, maupun alat yang ada di destinasi wisata. Indikator yang 

digunakan yaitu: tingkat kemenarikan fisik, tingkat kemenarikan atraksi, 

dan tingkat kebersihan destinasi. 
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o Reliability merupakan kemampuan pengelola untuk menjalankan jasa 

wisata dengan andal dan akurat. Indikator yang diukur antara yaitu: 

kelengkapan properti pameran dan kesediaan fasilitas umum. 

o Responsiveness merupakan kesediaan pengelola untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada pengunjung. Indikator yang diukur yaitu 

kecepatan dan kesiagaan petugas. 

o Assurance merupakan jaminan yang diberikan kepada wisatawan meliputi 

kecakapan, kesopanan, dan pengetahuan dalam memberikan kepercayaan 

kepada pengunjung. Indikator yang diukur antara lain: kecakapan petugas 

dan sopan santun petugas. 

o Communications merupakan kualitas dan detail informasi yang 

disediakan. Indikator yang diukur antara lain: kemampuan komunikasi 

petugas dan kejelasan papan petunjuk informasi. 

o Empathy merupakan perhatian personal yang diberikan kepada 

pengunjung. Indikator yang diukur antara lain: tingkat perhatian secara 

personal, perhatian terhadap difabel, dan perhatian terhadap anak-anak. 

o Consumable merupakan pelayanan tambahan yang dapat dikonsumsi dan 

disediakan untuk pelanggan. Indikator yang diukur antara lain: variasi 

produk yang disediakan dan kemenarikan produk yang dijual. 

b. Minat berkunjung kembali (revisit intention)  

o Intention to travel back merupakan keinginan wisatawan untuk melakukan 

kunjungan ulang. Indikator yang digunakan antara lain: keinginan untuk 

berkunjung kembali, keharusan untuk melakukan kunjungan kembali, dan 



53 
 
 

keinginan untuk meninjau ulang dengan pengungkapan waktu jangka 

pendek dan panjang.  

o Intention to recommend merupakan keinginan wisatawan untuk 

memberikan rekomendasi destinasi wisata kepada orang lain. Indikator 

yang digunakan yaitu kesediaan untuk mengajak berkunjung dan 

kesediaan untuk merekomendasikan kepada orang lain. 

c. Kepuasan wisatawan (tourist satisfaction) 

o Kepuasan spesifik merupakan penilaian kepuasan terhadap suatu hal 

spesifik. Indikator yang digunakan antara lain: kepuasan terhadap 

pelayanan dan kepuasan terhadap fasilitas. 

o Konfirmasi harapan merupakan penilaian kepuasan berdasarkan hasil dari 

pada apa yang dipikirkan dengan apa yang didapatkan. Indikator yang 

digunakan yaitu kesesuaian pengalaman dengan ekspektasi. 

o Overall satisfaction atau kepuasan menyeluruh merupakan penilaian 

kepuasan yang dirasakan secara menyeluruh. Indikator tunggal yang 

digunakan yaitu tingkat kepuasan secara utuh terhadap destinasi. 

d. Electronic word-of-mouth (EWOM)  

o Platform assistance merupakan kepercayaan dan motivasi pengguna untuk 

mencari informasi melalui media dalam jaringan.  Indikator yang 

digunakan yaitu: tingkat kemudahan untuk mengakses informasi dan 

kepercayaan terhadap informasi yang tersedia. 

o Social benefit merupakan keuntungan sosial yang didapatkan pengguna 

dari kegiatan berinteraksi dalam komunitas virtual. Indikator yang 
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digunakan yaitu: keuntungan yang didapatkan dari aktivitas WOM 

elektronik. 

o Venting feelings merupakan ekspresi atau luapan emosi sebagai hasil dari 

kunjungan wisata. Indikator yang digunakan yaitu: kejujuran dalam 

berekspresi, pengungkapan pengalaman negatif sebagai masukan, dan 

pengungkapan pengalaman negatif sebagai hukuman. 

o Concern for others merupakan perhatian yang ditujukan kepada orang 

lain. Indikator yang digunakan yaitu perhatian untuk membantu orang lain. 

o Helping the company merupakan keinginan pengguna secara personal 

untuk membantu perusahaan meningkatkan keuntungan. Indikator yang 

digunakan yaitu keinginan membantu promosi perusahaan. 

Berikut adalah tabel variabel, dimensi, dan indikator penelitian. 

Tabel 2. Variabel, dimensi, dan indikator penelitian 

Var. Dimensi dan Indikator Skala 

Q
ua

lit
y 

 

Tangible 
Kemenarikan fisik destinasi Likert 
Kemenarikan pameran. Likert 
Kebersihan lingkungan. Likert 

Reliable 
Kelengkapan properti pameran. Likert 
Kesediaan fasilitas umum. Likert 

Responsiveness Kesiagaan dan kecepatan petugas. Likert 

Assurance 
Kecakapan petugas. Likert 
Sopan santun petugas. Likert 

Communication 
Kemampuan komunikasi petugas. Likert 
Kejelasan papan informasi. Likert 

Empathy 
Perhatian personal. Likert 
Perhatian khusus terhadap difabel. Likert 
Perhatian khusus terhadap anak-anak. Likert 

Consumable 
Variasi produk yang dijual. Likert 
Kemenarikan produk yang dijual. Likert 
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Var. Dimensi dan Indikator Skala 
Re

vi
si

t I
nt

en
tio

n 
Intention to travel 
back 

Keinginan untuk berkunjung kembali. Likert 
Keharusan untuk berkunjung kembali. Likert 
Keinginan berkunjung dengan waktu. Likert 

Intention to 
recommend 

Kesediaan untuk mengajak orang lain. Likert 
Kesediaan memberi rekomendasi. Likert 

To
ur

ist
 

Sa
tis

fa
ct

io
n Spesifik 

Kepuasan terhadap pelayanan. Likert 
Kepuasan terhadap fasilitas. Likert 

Konfirmasi harapan Kesesuaian pengalaman dengan ekspektasi. Likert 
Keseluruhan Penilaian kepuasan secara menyeluruh. Likert 

El
ec

tr
on

ic
 W

O
M

 

Platform assistance 
Kemudahan akses informasi. Likert 
Kepercayaan terhadap informasi. Likert 

Social benefit Keuntungan yang didapatkan. Likert 

Venting feelings 
Kejujuran dalam berekspresi. Likert 
Pengalaman negatif sebagai hukuman. Likert 
Pengalaman negatif sebagai masukan. Likert 

Concern for others Perhatian untuk membantu orang lain. Likert 
Helping company Keinginan membantu perusahaan. Likert 

Sumber: Peneliti. 

9. METODOLOGI PENELITIAN 

9.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan prinsip obyektif yaitu 

dilandasi dengan asumsi bahwa terdapat keteraturan atau hukum-hukum kausalistik 

(sebab dan akibat). Melalui metode tersebut peneliti membuat jarak dengan obyek 

atau realitas yang diteliti. Penelitian ini bersifat deduktif sehingga memungkinkan 

untuk merumuskan hipotesis (Kriyantono, 2010: 350). 

Ditinjau dari tujuan, penelitian ini menggunakan studi eksplanatif untuk 

menjelaskan hubungan kausalitas dari variabel dan konsep yang diteliti. Oleh 

karenanya, peneliti membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual, dan 
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kerangka berfikir. Peneliti berteori terlebih dahulu untuk merancang dugaan awal 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Kriyantono, 2010: 69). 

9.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

9.2.1. Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan obyek yang menjadi sasaran dan sumber data 

(Bungin, 2011: 209). Populasi penelitian ini adalah wisatawan Museum Sangiran 

yang melakukan kunjungan pada bulan April hingga Juni 2019. Peneliti berasumsi 

bahwa wisatawan pasca kunjungan dapat mengungkapkan kualitas dengan lebih 

spesifik daripada wisatawan yang berkunjung dalam jangka waktu lama. 

9.2.2. Sampel 

Sampel adalah wakil semua unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi 

(Bungin, 2011: 112). Sampel atau obyek penelitian ini adalah wisatawan Museum 

Sangiran yang aktif dalam menggunakan jejaring sosial seperti facebook, 

Instagram, twitter, path, dan sebagainya; yang digunakan untuk membagikan berita 

atau informasi terkait pengalaman mereka pasca berkunjung maupun mencari 

informasi pra kunjungan ke destinasi wisata. Peneliti berasumsi bahwa 

perkembangan teknologi informasi mempercepat dan mempermudah akses 

informasi sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai faktor yang turut 

mempengaruhi minat maupun evaluasi oleh wisatawan. 

9.2.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling karena populasi 

penelitian tidak diketahui atau tidak terbatas. Kemudian sampel dipilih dipilih 

berdasarkan suatu kriteria. Kriteria yang ditentukan yaitu: 
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- Wisatawan yang pernah berkunjung ke Museum Purbakala Sangiran. 

- Merupakan pengguna aktif internet, khususnya pengguna media sosial. 

Jenis pengambilan sampel ini sangat berguna dalam mencapai sampel yang 

ditargetkan dengan cepat dimana pengambilan sampel untuk proporsionalitas 

bukan menjadi perhatian utama. Purposive sampling kuota merupakan metode yang 

digunakan untuk menyediakan beragam jenis kasus yang relevan dengan situasi 

tertentu. Tujuannya adalah memberikan wawasan sebanyak mungkin ke dalam 

peristiwa atau fenomena yang diteliti. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 150 responden. Jumlah tersebut memenuhi kriteria minimal 

penelitian kuantitatif yaitu 30 orang dan kurang dari 500 sampel untuk semua 

penelitian (Sekaran, 2003: 227). Selain itu kuota sampel yang ditentukan 

disesuaikan dengan kuota minimum PLS yaitu 10 sampel. 

9.3. Jenis dan Sumber Data 

Terdapat dua jenis dan sumber data yang digunakan. Pertama, data primer yang 

diperoleh langsung di lapangan melalui hasil pengisian kuesioner, wawancara, atau 

observasi (Kriyantono, 2010: 41). Data primer penelitian ini diperoleh langsung 

dari tanggapan responden melalui pengisian kuersioner. Kedua, menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari sumber kedua (Kriyantono 2010: 42). Data sekunder 

didapat melalui telaah pustaka, hasil laporan, catatan, dan data-data pendukung lain.  

9.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data dihimpun menggunakan angket yaitu pencarian data dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah diinformasikan secara tertulis dan disebarkan kepada 
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responden (Kriyantono, 2010: 96-97). Pengumpulan data dilakukan melalui 

instrumen penelitian berupa kuersioner yang diberikan kepada responden. Alat 

penghimpun data menggunakan kuersioner berupa kumpulan daftar pernyataan 

yang telah disusun secara sistematis dengan berisikan alternatif jawaban yang harus 

diisi reponden. Kuesioner digunakan karena variabel yang akan diukur diketahui 

dengan pasti dan lebih cocok serta efisien untuk menghimpun data responden 

dengan jumlah cukup besar (Sugiyono, 2015: 142). 

9.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan beberapa 

tahapan. Dalam proses pembuatan dan pengujiannya peneliti menyusun kisi-kisi 

pengembangan instrumen meliputi variabel, dimensi, indikator, dan jumlah 

pernyataan. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan analis 

mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Jenis 

kuesioner yang dipilih adalah tertutup yaitu memberikan beberapa pernyataan 

kepada responden dengan memberikan beberapa opsi respon. 

9.6. Skala Pengukuran 

Penelitian menggunakan skala interval. Skala tersebut menghasilkan pengukuran 

yang memungkinkan penghitungan rata-rata, standar deviasi, uji statistik 

parameter, korelasi, dan sebagainya (Ferdinand, 2006: 262). Menggunakan daftar 

pernyataan yang terstruktur dengan sistem skor enam poin skala likert.  
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Tabel 3. Desain skala likert 

1 2 3 4 5 6 
Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Agak tidak 
setuju 

Agak 
setuju 

Setuju 
Sangat 
setuju 

50% negatif 50% positif 
Sumber: Peneliti. 

9.7. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dalam empat tahapan yaitu editing, coding/scoring, 

tabulating, dan entry data (Arikunto, 2015). Editing merupakan proses pengecekan 

jumlah kuesioner dan kelengkapan data. Sehingga ketidaksesuaian dapat dilengkapi 

peneliti. Coding atau scoring merupakan langkah pengelompokan data, kategorisasi 

data berdasarkan jenisnya dalam suatu struktur, dan menandai masing-masing data 

dengan kode. Kode yang diberikan adalah berupa angka jawaban responden untuk 

menyederhanakan jawaban responden. Tabulating merupakan proses 

pengelompokan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Data kemudian 

dimasukkan dalam tabel-tabel yang telah ditentukan berdasarkan kuesioner yang 

telah ditentukan skornya. Entry data merupakan tahapan akhir berupa pengolahan 

data yang diperoleh dengan menggunakan alat bantu komputer untuk menjalankan 

program statistik. Kemudian data tersebut diolah dan diintepretasikan. 

9.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan smartPLS 3 (Partial Least Square), yaitu alat 

analisis persamaan struktural (structural equation model/SEM) berbasis varian 

yang secara simultan dapat dilakukan dengan pengujian model pengukuran (outer 

model) sekaligus model struktural (inner model). Model pengukuran digunakan 
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untuk uji validitas dan reliabilitas sedangkan model struktural digunakan untuk uji 

kausalitas atau uji hipotesis dengan model prediksi. PLS dipilih karena dapat 

digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Pada pendekatan PLS diasumsikan 

bahwa semua ukuran varian dapat digunakan untuk menjelaskan. Sesuai dengan 

hipotesis yang dirumuskan, analisis data statistik inferensial diukur menggunakan 

aplikasi SmartPLS mulai dari pengukuran model, struktur model, dan uji hipotesis. 

9.9. Kualitas Penelitian 

9.9.1. Pengukuran Model (outer model) 

Pengukuran model digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang 

menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Indikator penelitian ini 

bersifat reflektif karena indikator variabel laten mempengaruhi indikatornya 

sehingga digunakan beberapa tahap pengukuran yaitu validitas konvergen, validitas 

diskriminan, composite reliability, dan cronbachs alpha. 

o Convergent validity 

Validitas konvergen digunakan untuk mengukur besaran korelasi antara 

konstruk dengan variabel laten. Evaluasi convergent validity dilihat dari nilai 

standardized loading factor dimana menggambarkan besaran korelasi antar 

indikator dengan konstruknya. Korelasi dikatakan valid jika bernilai >0,5. 

o Discriminant validity 

Evaluasi selanjutnya adalah melihat dan membandingkan antara discriminant 

validity dan square root dari AVE (average variance extracted). Model 

dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstruk dimana jika 

korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar daripada korelasi konstruk 
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dengan indikator lainnya maka konstruk indikator mempunyai nilai lebih baik 

daripada konstruk lainnya. Jika akar AVE (squre root of average variance 

extracted) lebih tinggi daripada nilai korelasi antar konstruk maka validitas 

diskriminan yang baik telah tercapai (direkomendasikan >0,5). Rumus untuk 

menghitung AVE adalah 퐴푉퐸 = ∑
∑ ∑ ( )

 dimana 휆  adalah faktor 

loading (convergent validity) dan 휀  adalah standar eror (휀 = 1 − 휆 ). 

Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas dan 

hasilnya lebih konservatif dibandingkan nilai composite reliability (ρϲ). 

o Composite reliability 

Composite reliability dihitung dengan rumus ρϲ = (∑ )
(∑ ) ∑ ( )

. Jika 

hasilnya lebih dari 0,8 (ρϲ > 0,8) maka dikatakan bahwa konstruk mempunyai 

reliabilitas tinggi dan nilai lebih dari 0,6 (ρϲ > 0,6) dikatakan cukup reliabel. 

o Cronbachs alpha 

Dalam PLS, uji reliabilitas diperkuat dengan adanya cronbachs alpha dimana 

konsistensi setiap jawaban turut diujikan. Jika nilai α ≥ 0,5 maka dikatakan 

baik dan nilai α ≥ 0,3 dikatakan cukup. 

9.9.2. Model Analisis Persamaan Struktural (inner model) 

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas 

antar variabel laten. Melalui proses bootstrapping, parameter uji t-statistics 

digunakan untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas. Model struktural 

dievaluasi dengan melihat prosentase varian yang dijelaskan oleh nilai R2 .untuk 
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variabel dependen dengan menggunakan ukuran stone-geisser Q-square dan juga 

melihat besaran koefisien jalur (path coefficient) strukturalnya. 

9.9.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistics dan nilai p (probabilitas). 

Nilai statistik untuk alpha adalah 5% nilai t-tabel sehingga dasar penerimaan 

hipotesis adalah: Ha diterima dan Ho ditolak ketika nilai t-statistik diatas t-tabel. 

Jika menggunakan probabilitas maka Ha diterima jika p<0,05. 

10. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling namun hanya menggunakan 150 

responden sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk obyek penelitian lain. 

Namun, pemilihan metode ini sudah disesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan 

peneliti untuk menjawab tujuan penelitian dan memberikan jawaban lebih 

mendalam tentang fenomena yang diteliti.  

 


