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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil dan temuan penelitian yang akan disampaikan 

dalam beberapa tahap pembahasan. Pertama, peneliti mengintepretasikan hasil 

tanggapan responden terhadap instrumen penelitian. Analisis dilakukan dengan 

mengolah data ke dalam tabulasi-tabulasi yang berisikan prosentase jawaban 

responden untuk mempermudah penjelasan temuan penelitian. Kedua akan 

disampaikan analisis data melalui pengujian model persamaan struktural. Analisis 

model pengukuran (outer model) dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, 

sedangkan analisis model struktural (inner model) dan hipotesis dilakukan dengan 

uji signifikasi pengaruh dilanjutkan dengan uji asumsi penelitian. Pada bagian akhir 

dipaparkan intepretasi hasil penelitian dengan teori yang dikembangkan. 

1. INTEPRETASI DATA 

1.1. Analisis Pernyataan Instrumen 

Penelitian ini menggunakan data yang didapatkan dari 150 wisatawan yang 

berkunjung ke Museum Sangiran dan mempunyai status sebagai pengguna aktif 

media sosial. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah kuesioner 

tertutup. Pengambilan data dilakukan dengan memandu responden satu per satu 

untuk menjawab konstruk-konstruk pernyataan yang telah dirancang. Skala yang 

digunakan adalah skala likert dengan nilai interval dari 1 (satu) sampai 6 (enam). 

Skala menggunakan pernyataan bipolar dengan angka 1 (satu) menunjukkan 
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kesangattidaksetujuan hingga angka 6 (enam) yang menunjukkan kesangatsetujuan 

terhadap pernyataan. Berikut adalah detail bentuk skala likert yang digunakan. 

Tabel 9. Skor dan kategori skala likert 

Skor Kategori Skor Kategori 

1 Sangat tidak setuju (STS) 4 Agak setuju (AS) 

2 Tidak setuju (TS) 5 Setuju (S) 

3 Agak tidak setuju (ATS) 6 Sangat setuju (SS) 
Sumber: Peneliti. 

1.2. Analisis Pernyataan Variabel  

Jumlah indikator pada instrumen penelitian adalah 33 pernyataan. Variabel quality 

diwakili dengan 15 pernyataan, electronic WOM menggunakan 8 pernyataan, 

tourist satisfaction menggunakan 4 pernyataan, dan revisit intention menggunakan 

6 pernyataan. Berikut adalah detail beserta analisis pernyataan per variabel. 

1.2.1. Analisis variabel quality 

Variabel quality terdiri dari tujuh dimensi. Tiga indikator (PQ1, PQ2, dan PQ3) 

digunakan untuk mengukur dimensi tangible; indikator PQ4 dan PQ5 untuk 

mengukur reliable; indikator tunggal (PQ6) untuk mengukur responsiveness; 

indikator PQ7 dan PQ8 untuk mengukur assurance; indikator PQ9 dan PQ10 untuk 

mengukur communication; tiga indikator (PQ11, PQ12, dan PQ13) untuk 

mengukur empathy; dan indikator PQ14 dan PQ15 untuk mengukur dimensi 

consumable. Berikut adalah jawaban responden yang didistribusikan berdasar 

dimensi pada quality. 
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Gambar 16. Dimensi tangible 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 46% responden yang menyatakan sangat setuju dan 40% 

responden menyatakan setuju. Mayoritas responden mempunyai kecenderungan 

untuk setuju dengan quality dipengaruhi oleh dimensi tangible. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa wisatawan merasakan kualitas nyata yang diberikan Museum 

Sangiran. Berikut adalah detail respon dari tiap indikator. 

Tabel 10. Indikator dimensi tangible 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(PQ1) Kemenarikan 
fisik destinasi 

0 1 3 10 57 79 150 
5.40 

0.0% 0.7% 2.0% 6.7% 38.0% 52.7% 100% 

(PQ2) Kemenarikan 
pameran. 

0 0 7 25 65 53 150 
5.09 

0.0% 0.0% 4.7% 16.7% 43.3% 35.3% 100% 

(PQ3) Kebersihan 
lingkungan. 

0 1 4 12 58 75 150 
5.35 

0.0% 0.7% 2.7% 8.0% 38.7% 50.0% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Pada baris indikator PQ1 terlihat bahwa 52,7% responden menyatakan 

sangat setuju dan 38% responden menyatakan setuju. Data menunjukkan bahwa 

lebih dari 90,7% responden mempunyai kecenderungan setuju dengan pernyataan 

“Museum Sangiran mempunyai bentuk fisik yang menarik”. Hal ini dapat diartikan 

bahwa responden merasakan kemenarikan fisik Museum Sangiran. 

0.0% 0.4% 3.1% 10.4%

40.0%
46.0%

1 2 3 4 5 6
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Pada baris indikator PQ2 diketahui bahwa 43,3% responden menyatakan 

setuju dan 35,3% responden menyatakan sangat setuju. Data menunjukkan bahwa 

lebih dari 78,6% responden mempunyai kecenderungan setuju dengan pernyataan 

“Museum Sangiran mempunyai bentuk atraksi pameran sejarah yang menarik”. 

Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden merasakan kemenarikan pameran 

sejarah yang diberikan Museum Sangiran. 

Pada baris indikator PQ3 dapat dilihat bahwa 50% responden menyatakan 

sangat setuju dan 38,7% responden menyatakan setuju. Data tersebut menunjukkan 

bahwa lebih dari 88,7% responden mempunyai kecenderungan untuk setuju dengan 

pernyataan “Museum Sangiran mempunyai lingkungan yang bersih”. Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa responden merasakan kualitas kebersihan Museum Sangiran. 

Gambar 17. Dimensi reliable 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 89,3% responden yang menyatakan sangat setuju dan 

82,7% responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan 

kecenderungan seluruh responden untuk setuju dengan quality dipengaruhi oleh 

dimensi reliable. Hal tersebut menunjukkan bahwa wisatawan merasakan 

kehandalan kualitas yang diberikan Museum Sangiran.  

0.0% 0.0% 0.0%
14.0%

41.3%
44.7%

1 2 3 4 5 6
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Tabel 11. Indikator dimensi reliable 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(PQ4) Kelengkapan 
properti pameran. 

0 0 0 22 54 74 150 
5.35 

0.0% 0.0% 0.0% 14.7% 36.0% 49.3% 100% 

(PQ5) Kesediaan 
fasilitas umum. 

0 0 0 20 70 60 150 
5.27 

0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 46.7% 40.0% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Pada baris indikator PQ4 menunjukkan bahwa 49,3% responden yang 

menyatakan sangat setuju dan 36% responden menyatakan setuju. Data tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh responden mempunyai kecenderungan setuju dengan 

pernyataan “Museum Sangiran mempunyai koleksi benda prasejarah yang 

lengkap”.  Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden merasakan manfaat 

kelengkapan properti yang dipamerkan oleh Museum Sangiran. 

Pada baris indikator PQ5 terdapat 46,7% responden menyatakan sangat 

setuju dan 40% responden menyatakan setuju. Data memperlihatkan bahwa seluruh 

responden cenderung setuju dengan pernyataan “Museum Sangiran mempunyai 

fasilitas umum yang memadai”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden 

merasakan manfaat dari fasilitas umum di Museum Sangiran. 

Gambar 18. Dimensi responsiveness 

  
Sumber: Olah data (2019). 

0.0% 0.0% 0.0% 10.7%

43.3% 46.0%

1 2 3 4 5 6
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Terdapat sebanyak 46% responden yang menyatakan sangat setuju dan 

43,3% responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa 

seluruh responden mempunyai kecenderungan setuju dengan quality dipengaruhi 

oleh dimensi responsiveness. Hal tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan 

merasakan kesediaan Museum Sangiran dalam memberikan pelayanan terbaik 

kepada wisatawan.  

Tabel 12. Indikator dimensi responsiveness 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(PQ6) Kesiagaan dan 
kecepatan petugas. 

0 0 0 16 65 69 150 
5.35 

0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 43.3% 46.0% 100% 
Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa 46% responden menyatakan sangat 

setuju dan 43,3% responden menyatakan setuju. Tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju, sehingga seluruh responden mempunyai kecenderungan 

untuk setuju dengan pernyataan “Petugas Museum Sangiran selalu bersiaga dan 

segera membantu ketika dibutuhkan wisatawan”. Hasil tersebut dapat diartikan 

responden merasakan manfaat kesiagaan dan kecepatan petugas Museum Sangiran. 

Gambar 19. Dimensi assurance 

 
Sumber: Olah data (2019). 

0.0% 0.7% 0.0%
14.3%

36.0%

49.0%

1 2 3 4 5 6
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Terdapat sebanyak 49% responden yang menyatakan sangat setuju dan 36% 

responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan mayoritas 

responden mempunyai kecenderungan setuju dengan quality dipengaruhi oleh 

dimensi assurance. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan merasakan 

jaminan berupa pelayanan yang diberikan untuk wisatawan.  

Tabel 13. Indikator dimensi assurance 
Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(PQ7) Kecakapan 
petugas. 

0 0 0 26 55 69 150 
5.29 

0.0% 0.0% 0.0% 17.3% 36.7% 46.0% 100% 

(PQ8) Sopan santun 
petugas. 

0 2 0 17 53 78 150 
5.37 

0.0% 1.3% 0.0% 11.3% 35.3% 52.0% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Pada baris indikator PQ7 memperlihatkan bahwa 46% responden 

menyatakan sangat setuju; 36,7% responden menyatakan setuju; dan 17,3% 

menyatakan agak setuju. Data memperlihatkan bahwa seluruh responden setuju 

dengan pernyataan “Petugas Museum Sangiran menguasai pengetahuan dengan 

baik”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden merasakan manfaat dari 

kecakapan petugas dalam melayani pengunjung. 

Pada baris indikator PQ8 terlihat bahwa 52% responden menyatakan sangat 

setuju; 35,3% responden menyatakan setuju; 17% menyatakan agak setuju; dan 

1,3% menyatakan tidak setuju. Data memperlihatkan bahwa 98,7% responden 

mempunyai kecenderungan untuk setuju dengan pernyataan “Petugas Museum 

Sangiran bertindak dan berpenampilan dengan sopan”. Hasil tersebut dapat 
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diartikan bahwa responden merasakan manfaat sopan santun yang dilakukan 

petugas museum. 

Gambar 20. Dimensi communications 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 44% responden yang menyatakan sangat setuju dan 

38,7% responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa 

mayoritas responden mempunyai kecenderungan setuju dengan quality dipengaruhi 

oleh dimensi communication. Hal tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan 

merasakan kualitas elemen-elemen komunikasi yang diberikan Museum Sangiran 

dalam melayani wisatawan. Berikut adalah detail jawaban tiap indikator. 

Tabel 14. Indikator dimensi communication 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(PQ9) Kemampuan 
komunikasi petugas. 

0 0 2 18 57 73 150 
5.34 

0.0% 0.0% 1.3% 12.0% 38.0% 48.7% 100% 

(PQ10) Kejelasan 
papan informasi. 

0 1 5 26 59 59 150 
5.13 

0.0% 0.7% 3.3% 17.3% 39.3% 39.3% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Pada PQ9 terlihat bahwa 48,7% responden menyatakan sangat setuju dan 

38% responden menyatakan setuju. Data menunjukkan mayoritas responden 

0.0% 0.3% 2.3%
14.7%

38.7%

44.0%

1 2 3 4 5 6
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(>86,7%) mempunyai kecenderungan setuju dengan pernyataan “Petugas Museum 

Sangiran dapat memberikan informasi dengan baik”. Hasil tersebut berarti 

responden merasakan manfaat kemampuan petugas dalam memberikan informasi. 

Pada PQ10 terlihat bahwa 39,3% responden menyatakan sangat setuju dan 

dengan jumlah yang sama menyatakan setuju. 17,7% responden menyatakan agak 

setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden (96%) mempunyai 

kecenderungan untuk setuju dengan pernyataan “Teks penjelas informasi benda 

prasejarah mudah dipahami”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden 

merasakan manfaat alat bantu komunikasi yang disediakan untuk mempermudah 

kegiatan wisatawan.  

Gambar 21. Dimensi empathy 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Berdasarkan penghitungan responden pada indikator dimensi empathy, 

terdapat sebanyak 40,4% responden menyatakan sangat setuju dan 38,4% 

responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

responden mempunyai kecenderungan setuju dengan quality dipengaruhi oleh 

dimensi empathy. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan merasakan 

perhatian personal yang diberikan Museum Sangiran kepada pengunjung. Berikut 

adalah detail jawaban tiap indikator. 

0.0% 2.2%
7.1% 11.8%

38.4% 40.4%

1 2 3 4 5 6



 96 
 
  

Tabel 15. Indikator dimensi empathy 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(PQ11) Perhatian 
personal 

0 0 0 0 68 82 150 
5.55 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.3% 54.7% 100% 

(PQ12) Perhatian 
terhadap difabel. 

0 9 17 35 51 38 150 
4.61 

0.0% 6.0% 11.3% 23.3% 34.0% 25.3% 100% 

(PQ13) Perhatian 
terhadap anak-anak. 

0 1 15 18 54 62 150 
5.07 

0.0% 0.7% 10.0% 12.0% 36.0% 41.3% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Baris indikator PQ11 menunjukkan sebanyak 54,7% responden menyatakan 

sangat sangat setuju dan 45,3% responden yang menyatakan setuju. Data 

memperlihatkan bahwa seluruh responden cenderung setuju dengan pernyataan 

“Pelayanan dan fasilitas di Museum Sangiran mampu membuat wisatawan merasa 

nyaman saat berkujung”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden 

merasakan manfaat perhatian personal yang diberikan Museum Sangiran untuk 

memberikan kenyamanan kepada pengunjung. 

Pada baris PQ12 terlihat bahwa terdapat 34% responden yang menyatakan 

setuju; 25,3% menyatakan sangat setuju, dan 23,3% responden menyatakan agak 

setuju. Data menunjukkan sebanyak 82,6% responden mempunyai kecenderungan 

setuju dengan pernyataan “Pelayanan dan fasilitas yang disediakan Museum 

Sangiran turut mempertimbangkan kebutuhan difabel/penyandang disabilitas”. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengunjung Museum Sangiran merasakan 

manfaat berupa perhatian yang diberikan khusus kepada wisatawan yang 

mempunyai keterbatasan. 
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Pada PQ13 terlihat bahwa 41,3% responden menyatakan sangat setuju dan 

36% responden menyatakan setuju. Data memperlihatkan bahwa lebih dari 77,3% 

responden mempunyai kecenderungan setuju dengan pernyataan “Pelayanan dan 

fasilitas Museum Sangiran turut mempertimbangkan kebutuhan anak-anak”. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa pengunjung merasakan manfaat pelayanan yang 

diberikan secara khusus untuk wisatawan anak-anak. 

Gambar 22. Dimensi consumable 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 37,7% responden yang menyatakan sangat setuju; 35,7% 

menyatakan setuju; dan 17,7% menyatakan setuju. Grafik tersebut menunjukkan 

mayoritas responden mempunyai kecenderungan untuk setuju dengan quality 

dipengaruhi oleh dimensi consumable. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

wisatawan merasakan pelayanan tambahan yang disediakan pengelola Museum 

Sangiran untuk wisatawan. Berikut adalah detail jawaban tiap indikator. 

Tabel 16. Indikator dimensi consumable 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(PQ14) Variasi produk 
yang dijual. 

3 6 9 27 45 60 150 
4.90 

2.0% 4.0% 6.0% 18.0% 30.0% 40.0% 100% 

(PQ15) Kemenarikan 
produk yang dijual. 

0 0 9 26 62 53 150 
5.06 

0.0% 0.0% 6.0% 17.3% 41.3% 35.3% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

1.0% 2.0%
6.0%

17.7%

35.7% 37.7%

1 2 3 4 5 6



 98 
 
  

Pada baris indikator PQ14 terlihat bahwa 40% responden menyatakan 

sangat setuju; 30% responden menyatakan setuju; dan 18% menyatakan agak 

setuju. Data menunjukkan mayoritas responden (88%) mempunyai kecenderungan 

setuju dengan pernyataan “Kios/Toko di Museum Sangiran menjual produk yang 

beragam”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan merasakan manfaat 

konsumsi berupa variasi produk yang dijual. 

Pada PQ15 terlihat bahwa terdapat 41,3% responden yang menyatakan 

setuju; 35,3% responden yang menyatakan sangat setuju; dan 17,3% responden 

yang menyatakan agak setuju. Data tersebut memperlihatkan mayoritas responden 

(94%) cenderung setuju dengan pernyataan “Kios/Toko di Museum Sangiran 

menjual produk yang menarik”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan 

merasakan kemenarikan produk yang dijual. 

1.2.2. Analisis variabel revisit intention 

Variabel revisit intention diukur menggunakan 6 indikator untuk mewakili dua 

dimensi. Empat indikator (RI1, RI2, RI3, dan RI4) digunakan untuk mengukur 

dimensi intention to travel back. Dua indikator, RI5 dan RI6, digunakan untuk 

mengukur dimensi intention to recommend. Berikut adalah detail jawaban 

responden berdasarkan dimensi dan indikator yang digunakan. 

Gambar 23. Dimensi intention to travel back 

 
Sumber: Olah data (2019). 

1.8% 2.0% 2.4%
23.3%

31.8%
38.7%

1 2 3 4 5 6
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Terdapat sebanyak 38,7% responden yang menyatakan sangat setuju dan 

31,8% responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan 

mayoritas responden mempunyai kecenderungan setuju dengan revisit intention 

dipengaruhi oleh dimensi intention to travel back. Hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa responden mempunyai minat wisatawan untuk berkunjung kembali.  

Tabel 17. Indikator dimensi intention to travel back 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(RI1) Keinginan untuk 
berkunjung kembali. 

0 0 0 19 59 72 150 
5.35 

0.0% 0.0% 0.0% 12.7% 39.3% 48.0% 100% 

(RI2) Keharusan untuk 
berkunjung kembali. 

1 1 2 27 57 62 150 
5.16 

0.7% 0.7% 1.3% 18.0% 38.0% 41.3% 100% 

(RI3) Berkunjung 
kembali waktu dekat. 

7 8 9 59 27 40 150 
4.41 

4.7% 5.3% 6.0% 39.3% 18.0% 26.7% 100% 

(RI4) Berkunjung 
kembali waktu lama. 

7 8 15 26 46 48 150 
4.60 

4.7% 5.3% 10.0% 17.3% 30.7% 32.0% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Pada baris RI1 terdapat 48% responden menyatakan sangat setuju dan 

39,3% menyatakan setuju. Data menunjukkan bahwa seluruh responden 

mempunyai kecenderungan setuju dengan pernyataan “Saya ingin berkunjung 

kembali ke Museum Sangiran”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden 

mempunyai keinginan untuk berkunjung kembali.  

Pada RI2 terlihat bahwa 41,3% responden menyatakan sangat setuju dan 

38% menyatakan setuju. Data menunjukkan 96,7% responden mempunyai 

kecenderungan setuju dengan pernyataan “Saya harus berkunjung kembali ke 

Museum Sangiran”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden merasa mereka 

harus berkunjung kembali ke Museum Sangiran.  
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Pada baris RI3 terlihat bahwa 59,3% responden menyatakan agak setuju dan 

26,7% menyatakan sangat setuju. Data menunjukkan 84% responden mempunyai 

kecenderungan setuju dengan pernyataan “Saya akan berkunjung kembali dalam 

waktu dekat”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden mempunyai minat 

untuk melakukan kunjungan kembali dalam waktu dekat.  

Pada RI4 diketahui bahwa 32% responden menyatakan sangat setuju dan 

30,7% menyatakan setuju. Data menunjukkan 80% responden mempunyai 

kecenderungan setuju dengan pernyataan “Saya akan berkunjung kembali tahun 

depan”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden mempunyai minat untuk 

berkunjung kembali dalam rentang waktu tahun depan.  

Gambar 24. Dimensi intention to recommend 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 56% responden yang menyatakan sangat setuju dan 

34,7% responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan 

mayoritas responden mempunyai kecenderungan setuju dengan revisit intention 

dipengaruhi oleh dimensi intention to recoommend. Hasil tersebut diartikan bahwa 

responden mempunyai minat untuk memberikan rekomendasi bahwa Museum 

Sangiran perlu untuk dikunjungi. Berikut adalah detail respon dari indikator. 

  

0.3% 1.7% 2.3% 5.0%

34.7%

56.0%
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Tabel 18. Indikator dimensi intention to recommend 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(RI5) Kesediaan untuk 
mengajak orang lain. 

0 5 3 7 55 80 150 
5.35 

0.0% 3.3% 2.0% 4.7% 36.7% 53.3% 100% 

(RI6) Kesediaan 
memberi rekomendasi. 

1 0 4 8 49 88 150 
5.45 

0.7% 0.0% 2.7% 5.3% 32.7% 58.7% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Pada baris RI5 terlihat bahwa 53,3% responden menyatakan sangat setuju 

dan 36,7% menyatakan setuju. Data menunjukkan 94,7% responden mempunyai 

kecenderungan setuju dengan pernyataan “Saya akan kembali ke Museum Sangiran 

dengan rekan/keluarga saya”. Hasil tersebut diartikan bahwa responden mempunyai 

minat untuk mengajak rekan/keluarga saat mereka berkunjung kembali.  

Pada baris RI6 diketahui bahwa 58,7% responden menyatakan sangat setuju 

dan 32,7% menyatakan setuju. Data menunjukkan 96,7% responden mempunyai 

kecenderungan setuju dengan pernyataan “Saya merekomendasikan Museum 

Sangiran sebagai destinasi wisata yang perlu untuk dikunjungi”. Dengan kata lai 

Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden mempunyai minat untuk 

memberikan rekomendasi kepada orang lain bahwa Museum Sangiran perlu atau 

patut untuk dikunjungi.  

1.2.3. Analisis variabel tourist satisfaction 

Variabel tourist satisfaction diukur menggunakan 4 indikator untuk 

menggambarkan 3 dimensi. Indikator TS1 dan TS2 digunakan untuk mengukur 

dimensi kepuasan spesifik, TS3 digunakan untuk mengukur dimensi konfirmasi 

harapan, dan TS4 digunakan untuk mengukur dimensi kepuasan menyeluruh.  



 102 
 
  

Gambar 25. Dimensi specific satisfaction 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 46,7% responden yang menyatakan sangat setuju dan 

42,7% responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan 

mayoritas responden mempunyai kecenderungan setuju dengan tourist satisfaction 

dipengaruhi oleh dimensi specific satisfaction. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

kepuasan wisatawan terbentuk melalui pelayanan spesifik yang diberikan Museum 

Sangiran. Berikut adalah detail respon dari indikator. 

Tabel 19. Indikator dimensi kepuasan spesifik 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(TS1) Kepuasan 
terhadap pelayanan. 

1 1 1 18 65 64 150 
5.25 

0.7% 0.7% 0.7% 12.0% 43.3% 42.7% 100% 

(TS2) Kepuasan 
terhadap fasilitas. 

0 0 3 8 63 76 150 
5.41 

0.0% 0.0% 2.0% 5.3% 42.0% 50.7% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Pada baris indikator TS1 terdapat 43,3% responden menyatakan setuju dan 

42,7% menyatakan sangat setuju. Data menunjukkan 98% responden mempunyai 

kecenderungan setuju dengan pernyataan “Saya puas dengan pelayanan yang 

diberikan petugas Museum Sangiran”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

0.3% 0.3% 1.3% 8.7%

42.7%
46.7%

1 2 3 4 5 6
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Pada TS2 terlihat bahwa 50,7% responden menyatakan sangat setuju dan 

42% menyatakan setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa 98% responden 

cenderung setuju dengan pernyataan “Saya puas dengan fasilitas yang ada di 

Museum Sangiran”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden merasa puas 

dengan fasilitas yang disediakan pengelola Museum Sangiran kepada wisatawan. 

Gambar 26.  Dimensi konfirmasi harapan 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 45,3% responden yang menyatakan setuju dan 44,7% 

responden yang menyatakan sangat setuju. Grafik tersebut menunjukkan mayoritas 

responden mempunyai kecenderungan setuju dengan tourist satisfaction 

dipengaruhi oleh dimensi konfirmasi harapan. Hasil tersebut diartikan bahwa 

kepuasan wisatawan terbentuk melalui konfirmasi atau penilaian kepuasan 

berdasarkan dari apa yang telah dipikirkan tentang kunjungan sebelum berkunjung. 

Berikut adalah detail respon dari indikator. 

Tabel 20. Indikator dimensi affective konfirmasi harapan 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(TS3) Kesesuaian 
pengalaman/ekspektasi. 

1 1 2 11 68 67 150 
5.30 

0.7% 0.7% 1.3% 7.3% 45.3% 44.7% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

0.7% 0.7% 1.3% 7.3%

45.3% 44.7%
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Tabel tersebut memperlihatkan 44,7% responden menyatakan sangat setuju 

dan 45,3% responden menyatakan setuju. Data menunjukkan 97,3% responden 

mempunyai kecenderungan setuju dengan pernyataan “Pengalaman saya 

berkunjung ke Museum Sangiran sesuai dengan ekspektasi”. Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa responden merasakan ekspektasinya terpenuhi atau sesuai dengan 

apa yang diharapkan dan dipikirkan sebelumnya.  

Gambar 27. Dimensi overall satisfaction 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 50,7% responden yang menyatakan sangat setuju dan 

46% responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan mayoritas 

responden mempunyai kecenderungan setuju dengan tourist satisfaction 

dipengaruhi oleh dimensi overall satisfaction. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden secara menyeluruh merasa puas dengan pengalaman yang didapatkan 

ketika berkunjung ke Museum Sangiran. Berikut adalah detail respon dari indikator. 

Tabel 21. Indikator dimensi overall satisfaction 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(TS4) Penilaian 
kepuasan menyeluruh. 

0 0 1 4 69 76 150 
5.47 

0.0% 0.0% 0.7% 2.7% 46.0% 50.7% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

0.0% 0.0% 0.7% 2.7%

46.0%
50.7%
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Tabel tersebut memperlihatkan bahwa 50,7% responden menyatakan sangat 

setuju dan 46% responden menyatakan setuju. Data menunjukkan 99,3% responden 

mempunyai kecenderungan setuju dengan pernyataan “Secara menyeluruh, saya 

puas dengan kunjungan saya”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden 

merasa puas atas kunjungan mereka ke Museum Sangiran.  

1.2.4. Analisis variabel electronic word-of-mouth 

Variabel electronic word-of-mouth diukur menggunakan 8 indikator untuk 

menjelaskan 5 dimensi. Dimensi platform assistance menggunakan indikator EW1 

dan EW2, social benefit menggunakan indikator EW3, venting feelings 

menggunakan 4 indikator (EW4-EW6), concern for others menggunakan indikator 

EW7, dan helping company menggunakan indikator EW8. Berikut adalah detail 

respon berdasarkan dimensi yang digunakan. 

Gambar 28. Dimensi platform assistance 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 48,3% responden yang menyatakan sangat setuju; 29,7% 

responden menyatakan setuju; dan 10,3% responden yang menyatakan agak setuju. 

Grafik tersebut memperlihatkan mayoritas responden mempunyai kecenderungan 

setuju dengan electronic WOM dibentuk oleh dimensi platform assistance. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan mempunyai kepercayaan dan merasakan 

manfaat persebaran informasi Museum Sangiran yang ada di media dalam jaringan.  

2.7% 5.3% 3.7% 10.3%

29.7%

48.3%
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Tabel 22. Indikator dimensi platform assistance 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(EW1) Kemudahan 
akses platform. 

1 7 3 11 47 81 150 
5.26 

0.7% 4.7% 2.0% 7.3% 31.3% 54.0% 100% 

(EW2) Kepercayaan 
terhadap platform. 

7 9 8 20 42 64 150 
4.82 

4.7% 6.0% 5.3% 13.3% 28.0% 42.7% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

  Sumber: Olah data (2019). 

Pada baris indikator EW1 terdapat sebanyak 54% responden yang 

menyatakan sangat setuju dan 31,3% responden menyatakan setuju. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa mayoritas responden (>81,3%) mempunyai kecenderungan 

setuju dengan pernyataan “Informasi tentang Museum Sangiran mudah ditemukan 

di internet”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden merasakan kemudahan 

penggunaan platform untuk mencari informasi tentang Museum Sangiran. 

Pada EW2 terlihat bahwa 42,7% responden menyatakan sangat setuju; 28% 

menyatakan setuju; dan 13,3% menyatakan agak setuju. Data tersebut menunjukkan 

bahwa mayoritas responden (84%) mempunyai kecenderungan setuju dengan 

pernyataan “Saya percaya dengan informasi Museum Sangiran yang didapat dari 

media dalam jaringan”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden percaya 

terhadap informasi yang beredar di media dalam jaringan. 

Gambar 29. Dimensi social benefit 

 
Sumber: Olah data (2019). 

4.7% 6.7% 8.7% 10.7%
26.0%

43.3%

1 2 3 4 5 6



 107 
 
  

Terdapat sebanyak 43,3% responden yang menyatakan sangat setuju; 26% 

responden yang menyatakan setuju; dan 10,7% responden yang menyatakan agak 

setuju. Grafik tersebut menunjukkan mayoritas responden mempunyai 

kecenderungan setuju dengan electronic WOM dipengaruhi oleh dimensi social 

benefit. Hasil tersebut berarti wisatawan merasakan keuntungan sosial dari aktivitas 

WOM elektronik yang mereka lakukan.  

Tabel 23. Indikator dimensi social benefit 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

 (EW3) Keuntungan 
yang didapatkan. 

7 10 13 16 39 65 150 
4.77 

4.7% 6.7% 8.7% 10.7% 26.0% 43.3% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

  Sumber: Olah data (2019). 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa 43,3% responden menyatakan sangat 

setuju; 26% menyatakan setuju; dan 10,7% menyatakan agak setuju. Data tersebut 

menunjukkan mayoritas responden (80%) cenderung setuju dengan pernyataan 

“Saya mendapat informasi penting tentang Museum Sangiran dari pengalaman 

orang lain yang dibagikan melalui internet”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden merasakan manfaat atau keuntungan sosial yang didapatkan melalui 

interaksi pada media dalam jaringan tentang Museum Sangiran. 

Gambar 30. Dimensi venting feelings 

 
Sumber: Olah data (2019). 
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Terdapat sebanyak 32,2% responden yang menyatakan sangat setuju; 21,1% 

responden yang menyatakan setuju; dan 12,4% responden yang menyatakan agak 

tidak setuju. Grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai 

kecenderungan setuju dengan electronic WOM dipengaruhi oleh dimensi venting 

feelings. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan mengungkapkan ekspresi 

atau emosi pada media dalam jaringan. Berikut adalah detail jawaban tiap indikator. 

Tabel 24. Indikator dimensi venting feelings 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(EW4) Kejujuran dalam 
berekspresi. 

5 8 5 24 49 59 150 
4.87 

3.3% 5.3% 3.3% 16.0% 32.7% 39.3% 100% 

(EW5) Pengalaman (-) 
sebagai masukan. 

17 20 23 17 26 47 150 
4.04 

11.3% 13.3% 15.3% 11.3% 17.3% 31.3% 100% 

(EW6) Pengalaman (-) 
sebagai hukuman. 

36 23 17 26 14 34 150 
3.41 

24.0% 15.3% 11.3% 17.3% 9.3% 22.7% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

  Sumber: Olah data (2019). 

Pada baris indikator EW4 terlihat bahwa 39,3% responden menyatakan 

sangat setuju; 32,7% menyatakan setuju; dan 16% menyatakan agak setuju. Data 

tersebut menunjukkan meyoritas responden (88%) mempunyai kecenderungan 

untuk setuju dengan pernyataan “Pengalaman wisatawan lain yang dibagikan di 

internet jujur dan sesuai dengan apa yang saya rasakan”. Hasil tersebut diartikan 

bahwa responden mempunyai kepercayaan terhadap informasi berupa pengalaman 

yang dibagikan wisatawan lain tentang kunjungan mereka ke Museum Sangiran. 

Pada indikator EW5 terlihat bahwa 31,3% responden menyatakan sangat 

setuju; 17,3% menyatakan setuju; 15,3% menyatakan agak tidak setuju; dan 13,3% 

menyatakan tidak setuju. Tabel tersebut menunjukkan selisih antara tidak setuju 
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dengan setuju yang kecil (20%). Namun mayoritas cenderung untuk setuju dengan 

perbandingan 2:3. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden setuju dengan pernyataan “Pengalaman negatif yang disampaikan di 

internet merupakan masukan yang ditujukan kepada pengelola Museum Sangiran 

untuk berbenah”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa mayoritas responden menilai 

bahwa informasi negatif yang ditemui di media dalam jaringan mempunyai tujuan 

baik yaitu memberikan masukan kepada pengelola. 

Pada EW6 memperlihatkan bahwa 24% responden menyatakan sangat tidak 

setuju; 22,7% menyatakan sangat setuju; 17,3% menyatakan agak setuju; 15,3% 

menyatakan tidak setuju; 11,3% menyatakan agak tidak setuju; dan 9,3% 

menyatakan setuju. Selisih kecenderungan untuk setuju dan tidak setuju sangat 

kecil yaitu 1,3% dan mempunyai tendensi ke tidak setuju. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai kecenderungan untuk tidak 

setuju dengan pernyataan “Pengalaman negatif yang disampaikan di internet 

merupakan hukuman atas kekecewaan terhadap pelayanan yang ditujukan kepada 

pengelola Museum Sangiran”, dengan kata lain informasi yang dijumpai di media 

dalam jaringan tidak ada tendensi untuk menjatuhkan, namun kebalikannya yaitu 

memberikan dorongan penting bagi pengelola pengelola Museum Sangiran. 

Gambar 31. Dimensi concern for others 

 
Sumber: Olah data (2019). 
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Terdapat sebanyak 42,7% responden yang menyatakan sangat setuju dan 

36,7% responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan 

mayoritas responden mempunyai kecenderungan setuju dengan electronic WOM 

dipengaruhi oleh dimensi concern for others. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

wisatawan merasakan manfaat perhatian wisatawan lain yang dilakukan dengan 

berbagi pengalaman di media dalam jaringan.  

Tabel 25. Indikator dimensi concern for others 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(EW7) Perhatian & 
keinginan membantu 
orang lain. 

2 2 16 11 55 64 150 
5.05 

1.3% 1.3% 10.7% 7.3% 36.7% 42.7% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa 42,7% responden menyatakan sangat 

tidak setuju; dan 36,7% menyatakan setuju. Data tersebut menunjukkan lebih dari 

79,3% responden yang cenderung setuju dengan pernyataan (EW7) “Pengalaman 

wisatawan Museum Sangiran yang dibagikan di internet dapat membantu saya 

maupun orang lain yang ingin berkunjung”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden merasakan manfaat dari pengalaman wisatawan lain yang dibagikan 

melalui media dalam jaringan sebagai wujud perhatian kepada wisatawan lainnya.  

Gambar 32. Dimensi helping company 

 
Sumber: Olah data (2019). 
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Terdapat sebanyak 54% responden yang menyatakan sangat setuju dan 24% 

responden yang menyatakan setuju. Grafik tersebut memperlihatkan mayoritas 

responden mempunyai kecenderungan setuju dengan electronic WOM dipengaruhi 

oleh dimensi helping company. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan 

mempunyai keinginan secara personal untuk membantu Museum Sangiran dalam 

meningkatkan jumlah kunjungan maupun meningkatkan keuntungan.  

Tabel 26. Indikator dimensi helping company 

Indikator STS TS ATS AS S SS Jml Mean 

(EW8) Keinginan 
membantu perusahaan. 

5 5 8 15 36 81 150 
5.10 

3.3% 3.3% 5.3% 10.0% 24.0% 54.0% 100% 

Keterangan: 1. STS = Sangat Tidak Setuju 3. ATS = Agak Tidak Setuju 5. S = Setuju 
 2. TS = Tidak Setuju 4. AS = Agak Setuju 6. SS = Sangat Setuju 

Sumber: Olah data (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa 54% responden menyatakan sangat 

tidak setuju; dan 24% menyatakan setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa 88% 

responden mempunyai kecenderungan setuju dengan pernyataan (EW8) “Museum 

Sangiran harus didukung dengan merekomendasikan atau mempromosikan secara 

personal melalui internet”. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden secara 

personal mempunyai keinginan dan merasakan keuntungan dari aktivitas 

membantu pengelola Museum Sangiran. 

1.3. Kategorisasi nilai dan kecenderungan hubungan antar variabel  

Data yang terkumpul akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas menggunakan 

tabel distribusi frekuensi. Kemudian, akan diamati berapa banyak data yang masuk 

pada tiap kelasnya. Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk mempermudah 

penyajian data supaya mudah untuk dipahami. Kelas dibagi menggunakan rumus 
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퐼 = . Setiap variabel mempunyai lebar interval (퐼) yang berbeda-beda, bergantung 

pada jumlah indikator yang digunakan. Rentang skor (푅/range) didapatkan dari 

penghitungan nilai maksimal dengan nilai minimal dari tiap variabel. Setiap 

variabel mempunyai nilai maksimal dan minimal yang juga berbeda-beda. Jumlah 

kelas (퐾) dalam distribusi ini berjumlah lima kelas dengan asumsi bahwa setiap 

kolom persebaran dapat diwakili oleh lima responden (5 × 5 × 5 = 125). 

Kelima kelas yang ditentukan yaitu dari Tidak Setuju (TS), Agak Tidak Setuju 

(ATS), Netral (N), Agak Setuju (AS), dan Setuju (S). 

Interval untuk kategori variabel quality adalah 15 yang didapatkan melalui 

퐼 = 	 	
	

= = 15. Berdasarkan perhitungan tersebut berikut 

adalah kategorisasi variabel perceived quality. 

Tabel 27. Kategorisasi variabel quality 

Skor 
Kategori Kelas Frekuensi Prosentase 

Min. Maks. 

15.00 30.00 Tidak Setuju (TS) 0 0.0% 

30.00 45.00 Agak Tidak Setuju (ATS) 0 0.0% 

45.00 60.00 Netral (N) 1 0.7% 

60.00 75.00 Agak Setuju (AS) 44 29.3% 

75.00 90.00 Setuju (S) 105 70.0% 

TOTAL 150 100% 
Sumber: Olah data (2019). 

Berdasarkan tabel di atas, frekuensi terbanyak yang muncul adalah 105 atau 

70% responden penelitian ini menyatakan setuju. Sedangkan frekuensi terkecil 

adalah 1 atau 0,7% responden penelitian menyatakan netral. Berdasarkan hasil 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (99,7%) mempunyai 

kecenderungan untuk setuju. Tidak ditemukan responden yang mempunyai 

kecenderungan untuk tidak setuju. 

Interval untuk kategori variabel revisit intention adalah 6 yang didapatkan 

melalui perhitungan 퐼 = 	 	
	

= = 6. Berdasarkan perhitungan 

tersebut berikut adalah kategorisasi variabel revisit intention. 

Tabel 28. Kategorisasi variabel revisit intention 

Skor 
Kategori Kelas Frekuensi Prosentase 

Min. Maks. 

6.00 12.00 Tidak Setuju (TS) 0 0.0% 

12.00 18.00 Agak Tidak Setuju (ATS) 2 1.3% 

18.00 24.00 Netral (N) 11 7.3% 

24.00 30.00 Agak Setuju (AS) 40 26.7% 

30.00 36.00 Setuju (S) 97 64.7% 

TOTAL 150 100% 
Sumber: Olah data (2019). 

Berdasarkan tabel di atas, frekuensi terbanyak adalah 97 orang atau 

sebanyak 64,7% responden menyatakan setuju. Sedangkan frekuensi terendah 

adalah 2 orang atau 1,3% responden menyatakan agak tidak setuju. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden penelitian mempunyai 

kecenderungan setuju (91,3%). Hanya terdapat 1,3 % responden yang menyatakan 

tidak setuju dan 7,3% responden menyatakan netral. 
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Interval untuk kategori variabel tourist satisfaction adalah 4, didapatkan 

melalui penghitungan 퐼 = 	 	
	

= = 4. Berdasarkan perhitungan 

tersebut berikut adalah kategorisasi variabel tourist satisfaction. 

Tabel 29. Kategorisasi variabel tourist satisfaction 

Skor 
Kategori Kelas Frekuensi Prosentase 

Min. Maks. 

4.00 8.00 Tidak Setuju (TS) 0 0.0% 

8.00 12.00 Agak Tidak Setuju (ATS) 0 0.0% 

12.00 16.00 Netral (N) 4 2.7% 

16.00 20.00 Agak Setuju (AS) 24 16.0% 

20.00 24.00 Setuju (S) 122 81.3% 

TOTAL 150 100% 
Sumber: Olah data (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa frekuensi terbanyak adalah 122 atau 

81,3% responden penelitian menyatakan setuju. Sedangkan frekuensi terkecil 

adalah 4 orang atau 2,7% responden penelitian yang menyatakan netral. Melalui 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (97,3%) mempunyai 

kecenderungan setuju. Tidak ditemukan kecenderungan responden untuk tidak 

setuju. Berikut tabel kategorisasi tourist satisfaction. 

Interval untuk kategori variabel electronic WOM adalah 8 yang didapatkan 

melalui perhitungan 퐼 = 	 	
	

= = 8. Berdasarkan perhitungan 

tersebut berikut adalah kategorisasi variabel electronic WOM.  

  



 115 
 
  

Tabel 30. Kategorisasi variabel electronic WOM 

Skor 
Kategori Kelas Frekuensi Prosentase 

Min. Maks. 

8.00 16.00 Tidak Setuju (TS) 0 0.0% 

16.00 24.00 Agak Tidak Setuju (ATS) 11 7.3% 

24.00 32.00 Netral (N) 29 19.3% 

32.00 40.00 Agak Setuju (AS) 53 35.3% 

40.00 48.00 Setuju (S) 57 38.0% 

TOTAL 150 100% 
Sumber: Olah data (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa frekuensi terbanyak adalah 57 orang 

atau 38% responden penelitian menyatakan setuju. Sedangkan frekuensi terkecil 

adalah 11 orang atau 7,3% responden penelitian menyatakan agak tidak setuju. 

Melalui data tersebut disimpulkan mayoritas responden mempunyai kecenderungan 

setuju (73,3%). Terdapat hanya 19,3% yang mempunyai kecenderungan netral. 

1.3.1. Hubungan quality dengan revisit intention 

Hasil tabulasi silang antara variabel quality dan revisit intention memperlihatkan 

bahwa terdapat sebanyak 97 wisatawan atau 64,7% responden menyatakan setuju 

dan 40 wisatawan atau 26,7% responden menyatakan agak setuju. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa mayoritas responden mempunyai kecenderungan setuju 

bahwa kualitas yang dirasakan mempengaruhi minat untuk berkunjung kembali. 

Hanya ditemukan 2 responden (1,3%) yang menyatakan tidak setuju dan 11 

responden (7,3%) yang menyatakan netral. Maka dapat disimpulkan responden 

penelitian cenderung setuju dengan semakin tinggi kualitas yang mereka rasakan 

akan sebanding dengan tingginya minat untuk berkunjung kembali. 
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Tabel 31. Tabulasi silang quality dengan revisit intention 

 Revisit intention 

Tidak 
Setuju 

Agak Tdk. 
Setuju 

Netral Agak 
Setuju 

Setuju Total 
Q

ua
lit

y 

Setuju 0 1 5 19 80 105 
0.00% 0.95% 4.76% 18.10% 76.19% 100.0% 

Agak 
Setuju 

0 1 6 20 17 44 
0.00% 2.27% 13.64% 45.45% 38.64% 100.0% 

Netral 0 0 0 1 0 1 
0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.00% 100.0% 

Agak Tidak 
Setuju 

0 0 0 0 0 0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 

Tidak 
Setuju 

0 0 0 0 0 0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 

Total 0 2 11 40 97 150 
0.0% 1.3% 7.3% 26.7% 64.7% 100.0% 

Sumber: Olah data (2019). 

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa frekuensi persebaran data 

terbesar muncul pada reponden yang menyatakan setuju terhadap quality dan setuju 

terhadap revisit intention yaitu sejumlah 80 responden (53,3%). Sedangkan 

frekuensi terendah muncul pada tiga kelas yaitu reponden yang menyatakan setuju 

terhadap quality dan agak tidak setuju terhadap revisit intention; reponden yang 

menyatakan agak setuju terhadap quality dan agak tidak setuju terhadap revisit 

intention; serta responden yang netral terhadap quality dan agak setuju terhadap 

revisit intention yaitu masing-masing 1 responden (0,7%). Berdasarkan persebaran 

tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden cenderung setuju dengan 

kualitas yang dirasakan mempengaruhi minat berkunjung kembali sehingga 

mengkonfirmasi bahwa semakin tinggi kualitas yang dirasakan akan berbanding 

lurus dengan tingginya minat berkunjung kembali. 
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1.3.2. Hubungan quality dengan tourist satisfaction 

Tabel 32. Tabulasi silang quality dengan tourist satisfaction 

 Tourist satisfaction 

Tidak 
Setuju 

Agak Tdk. 
Setuju 

Netral Agak 
Setuju 

Setuju Total 

Q
ua

lit
y 

Setuju 0 0 1 6 98 105 
0.00% 0.00% 0.95% 5.71% 93.33% 100.0% 

Agak 
Setuju 

0 0 3 17 24 44 
0.00% 0.00% 6.82% 38.64% 54.55% 100.0% 

Netral 0 0 0 1 0 1 
0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.00% 100.0% 

Agak Tidak 
Setuju 

0 0 0 0 0 0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 

Tidak 
Setuju 

0 0 0 0 0 0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 

Total 0 0 4 24 122 150 
0.0% 0.0% 2.7% 16.0% 81.3% 100.0% 

Sumber: Olah data (2019). 

Sebanyak 122 wisatawan atau 81,3% responden menyatakan setuju dan 24 

wisatawan atau 16% responden menyatakan agak setuju. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa mayoritas responden mempunyai kecenderungan setuju 

bahwa kualitas yang dirasakan mempengaruhi tingkat kepuasan. Terdapat 4 

responden (2,7%) yang menyatakan netral dan tidak ditemukan responden yang 

menyatakan tidak setuju. Maka dapat disimpulkan responden penelitian cenderung 

setuju dengan semakin tinggi kualitas yang mereka rasakan akan mempengaruhi 

dan sebanding dengan tingginya kepuasan yang mereka rasakan. 

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa frekuensi persebaran data 

terbesar muncul pada reponden yang menyatakan setuju terhadap quality dan setuju 

terhadap tourist satisfaction yaitu sejumlah 98 responden (65,4%). Sedangkan 
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frekuensi terendah muncul pada dua kelas yaitu reponden yang menyatakan setuju 

terhadap quality dan netral terhadap tourist satisfaction serta responden yang netral 

terhadap quality dan agak setuju terhadap tourist satisfaction yaitu masing-masing 

1 responden (0,7%). Berdasarkan persebaran tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden mempunyai kecenderungan setuju dengan kualitas yang 

dirasakan akan mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan. Hal ini 

mengkonfirmasi bahwa semakin tinggi kualitas yang dirasakan wisatawan akan 

berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepuasan. 

1.3.3. Hubungan tourist satisfaction dengan revisit intention 

Berikut adalah tabulasi silang antara tourist satisfaction dan revisit intention. 

Tabel 33. Tabulasi silang tourist satisfaction dengan revisit intention 

 Revisit Intention 

Tidak 
Setuju 

Agak Tdk. 
Setuju 

Netral Agak 
Setuju 

Setuju Total 

To
ur

is
t S

at
is

fa
ct

io
n 

Setuju 0 1 7 23 91 122 
0.00% 0.82% 5.74% 18.85% 74.59% 100.0% 

Agak 
Setuju 

0 1 2 16 5 24 
0.00% 4.17% 8.33% 66.67% 20.83% 100.0% 

Netral 0 0 2 1 1 4 
0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 100.0% 

Agak Tidak 
Setuju 

0 0 0 0 0 0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 00.0% 

Tidak 
Setuju 

0 0 0 0 0 0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 00.0% 

Total 0 2 11 40 97 150 
0.0% 1.3% 7.3% 26.7% 64.7% 100.0% 

Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 97 wisatawan atau 64,7% responden yang menyatakan 

setuju dan 40 wisatawan atau 26,7% responden menyatakan agak setuju. Hasil 
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tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas responden mempunyai kecenderungan 

untuk setuju dengan kepuasan wisatawan mempengaruhi minat untuk berkunjung 

kembali. Hanya terdapat 2 responden (1,3%) yang menyatakan agak tidak setuju 

dan 11 responden (7,3%) yang menyatakan netral. Maka dapat disimpulkan bahwa 

responden mempunyai kecenderungan setuju bahwa tingginya kepuasan yang 

mereka rasakan akan berbanding lurus dengan tingginya minat mereka untuk 

melakukan kunjungan ulang. 

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa frekuensi persebaran data terbesar 

muncul pada reponden yang menyatakan setuju dengan tourist satisfaction dan 

setuju dengan revisit intention yaitu sejumlah 91 orang atau 60,67% responden. 

Sedangkan frekuensi terendah muncul pada empat kelas yaitu reponden yang 

menyatakan setuju dengan tourist satisfaction dan menyatakan agak tidak setuju 

dengan revisit intention; menyatakan agak setuju dengan tourist satisfaction dan 

agak tidak setuju dengan revisit intention; menyatakan netral terhadap tourist 

satisfaction dan agak setuju dengan revisit intention; serta reponden yang 

menyatakan netral terhadap tourist satisfaction dan menyatakan setuju terhadap 

revisit intention dengan masing-masing 1 orang (0,7%). Persebaran data tersebut 

menunjukkan mayoritas responden sangat menyetujui bahwa tingkat kepuasan 

wisatawan yang dirasakan saat berkunjung mempengaruhi minat mereka untuk 

melakukan kunjungan ulang. Hal ini mengkonfirmasi bahwa semakin tinggi 

kepuasan yang dirasakan akan berbanding lurus dengan minat berkunjung kembali. 
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1.3.4. Hubungan quality dengan electronic WOM 

Berikut adalah tabulasi silang antara quality dan electronic WOM. 

Tabel 34. Tabulasi silang quality dengan electronic WOM 

 Electronic WOM 

Tidak 
Setuju 

Agak Tdk. 
Setuju 

Netral Agak 
Setuju 

Setuju Total 

Q
ua

lit
y 

Setuju 0 6 15 32 52 105 
0.00% 5.71% 14.29% 30.48% 49.52% 100.0% 

Agak 
Setuju 

0 5 13 21 5 44 
0.00% 4.76% 12.38% 20.00% 4.76% 41.9% 

Netral 0 0 1 0 0 1 
0.00% 0.00% 0.95% 0.00% 0.00% 1.0% 

Agak Tidak 
Setuju 

0 0 0 0 0 0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 

Tidak 
Setuju 

0 0 0 0 0 0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 

Total 
0 11 29 53 57 150 

0.0% 7.3% 19.3% 35.3% 38.0% 100.0% 

Sumber: Olah data (2019). 

Terdapat sebanyak 57 wisatawan atau 38% responden yang menyatakan 

setuju dan 53 wisatawan atau 35,3% responden menyatakan agak setuju. 29 

wisatawan 19,3% responden menyatakan netral. Hasil tersebut memperlihatkan 

bahwa mayoritas responden mempunyai kecenderungan untuk setuju dengan 

kualitas mempengaruhi aktivitas WOM elektronik. Hanya terdapat 11 responden 

(7,3%) yang menyatakan agak tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa 

responden mempunyai kecenderungan setuju bahwa tingginya kualitas yang 

dirasakan akan berbanding lurus dengan kesediaan untuk mencari informasi melalui 

WOM elektronik. 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa frekuensi persebaran data 

terbesar muncul pada persilangan reponden yang menyatakan setuju terhadap 

quality dan setuju terhadap electronic WOM yaitu sejumlah 52 orang atau 34,7% 

responden. Sedangkan frekuensi terendah muncul pada kelas reponden yang 

menyatakan netral dengan quality dan netral dengan electronic WOM yaitu seorang 

responden (0,67). Persebaran tersebut memperlihatkan bahwa responden 

mempunyai kecenderungan setuju bahwa kualitas yang dirasakan mempengaruhi 

aktivitas pencarian informasi melalui WOM elektronik.  

1.3.5. Hubungan electronic WOM dengan revisit intention 

Berikut adalah tabulasi silang antara electronic WOM dan revisit intention. 

Tabel 35. Tabulasi silang electronic WOM dengan revisit intention 

 Revisit Intention 

Tidak 
Setuju 

Agak Tdk. 
Setuju 

Netral Agak 
Setuju 

Setuju Total 

E
le

ct
ro

ni
c 

W
or

d-
of

-m
ou

th
 

Setuju 0 0 0 2 55 57 
0.00% 0.00% 0.00% 3.51% 96.49% 100.0% 

Agak 
Setuju 

0 0 0 21 32 53 
0.00% 0.00% 0.00% 39.62% 60.38% 100.0% 

Netral 0 1 6 13 9 29 
0.00% 3.45% 20.69% 44.83% 31.03% 100.0% 

Agak Tidak 
Setuju 

0 1 5 4 1 11 
0.00% 9.09% 45.45% 36.36% 9.09% 100.0% 

Tidak 
Setuju 

0 0 0 0 0 0 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 00.0% 

Total 0 2 11 40 97 150 
0.0% 1.3% 7.3% 26.7% 64.7% 100% 

Sumber: Olah data (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat sebanyak 97 wisatawan atau 

64,7% responden penelitian menyatakan setuju dan 40 wisatawan atau 26,7% 
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responden menyatakan agak setuju. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa 

mayoritas responden mempunyai kecenderungan untuk setuju dengan aktivitas 

WOM elektronik mempengaruhi minat mereka untuk berkunjung kembali. 

Terdapat 11 responden (7,3%) yang menyatakan netral dan 2 responden (1,3%) 

menyatakan agak tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden mempunyai kecenderungan setuju bahwa tingginya aktivitas pencarian 

informasi melalui WOM elektronik berbanding lurus dengan minat wisatawan 

untuk berkunjung kembali. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa frekuensi persebaran data 

terbesar yang muncul pada reponden yang menyatakan setuju terhadap electronic 

WOM dan setuju terhadap revisit intention yaitu sejumlah 55 orang atau 36,7% 

responden penelitian. Sedangkan frekuensi terendah muncul pada tiga kelas yaitu 

reponden yang menyatakan agak tidak setuju dengan electronic WOM dan agak 

tidak setuju dengan revisit intention; netral dengan electronic WOM dan agak tidak 

setuju dengan revisit intention; serta reponden yang menyatakan agak tidak setuju 

terhadap electronic WOM dan setuju terhadap revisit intention yaitu masing-masing 

1 orang atau sebesar 0,7% responden. Persebaran data tersebut memperlihatkan 

bahwa responden cenderung setuju bahwa tingginya aktivitas WOM elektronik 

dapat mempengaruhi minat mereka untuk berkunjung kembali. 

2. ANALISIS DATA  

Pada bagian ini data akan dianalisis untuk dilihat pengaruhnya terhadap variabel. 

Teknik analisis yang digunakan adalah path analysis melalui soft modelling dengan 

bantuan aplikasi smartPLS 3. Teknik analisis ini merupakan bentuk dari component 
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based SEM yaitu metode alternatif terhadap data yang tidak dapat dianalisis dengan 

hard modelling dimana component based SEM tidak didasarkan pada asumsi skala 

pengukuran, distribusi data, dan jumlah sampel (Ghozali, 2008: 6).  

Evaluasi dalam structural equation model (SEM) dengan variance based 

atau partial least square (PLS) terdiri dari tiga tahap yaitu analisis outer model atau 

model pengukuran, analisis inner model atau model struktural, dan pengujian 

hipotesis (Hussein, 2015). Analisis outer model dilakukan dengan uji validitas 

(validity test) dan uji reliabilitas (reliability test). Pengujian validitas dilakukan 

dengan dua acara yaitu validitas konvergen (convergent validity) dan validitas 

diskriminan (discriminant validity). Berikut dijabarkan analisis model pengukuran, 

analisis model struktural, dan pengujian hipotesis. 

2.1. Analisis Model Pengukuran (outer model) 

Analisis model pengukuran dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara 

konstruk dengan indikatornya. Secara spesifik mengevaluasi pengaruh variabel 

laten dengan setiap indikatornya atau mendefinisikan bagaimana setiap indikator 

berhubungan dengan variabel latennya (Hussein, 2015). Pengujian outer model 

dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. 

2.1.1. Pengujian Validitas (validity test) 

Uji validitas dilakukan melalui dua tahapan yaitu uji validitas konvergen 

(convergent validity test) dan uji validitas diskriminan (discriminant validity test). 

Convergent validity dievaluasi menggunakan parameter loading factor indikator 

dan nilai average variance extracted (AVE). Sedangkan discriminant validity 
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dievaluasi menggunakan parameter cross loading dan membandingkan korelasi 

antara konstruk dengan akar AVE. 

2.1.1.1. Uji Validitas Konvergen (convergent validity test) 

Penelitian ini menggunakan 15 indikator quality, 8 indikator electronic WOM, 4 

indikator tourist satisfaction, dan 6 indikator revisit intention. Total indikator yang 

digunakan adalah 33. Berikut adalah tabel nilai loading tiap indikator. 

Tabel 36. Regresi outer model 

Coefficient 
Ori. 

Sample 
T-Sats.  Coefficient 

Ori. 
Sample 

T-Sats. 

PQ1 <- Quality 0.601 8.507  RI1 <- Rev_Int 0.794 23.877 

PQ2 <- Quality 0.618 10.605  RI2 <- Rev_Int 0.820 24.553 

PQ3 <- Quality 0.428 6.390  RI3 <- Rev_Int 0.749 15.039 

PQ4 <- Quality 0.800 27.317  RI4 <- Rev_Int 0.736 13.635 

PQ5 <- Quality 0.113 1.251  RI5 <- Rev_Int 0.808 28.621 

PQ6 <- Quality 0.692 12.745  RI6 <- Rev_Int 0.670 12.284 

PQ7 <- Quality 0.758 19.757  TS1 <- T_Satsf 0.878 33.774 

PQ8 <- Quality 0.710 16.987  TS2 <- T_Satsf 0.819 18.683 

PQ9 <- Quality 0.805 24.022  TS3 <- T_Satsf 0.751 9.393 

PQ10 <- Quality 0.540 8.031  TS4 <- T_Satsf 0.774 16.245 

PQ11 <- Quality 0.787 25.519  EW1 <- E_WOM 0.466 6.595 

PQ12 <- Quality 0.324 3.642  EW2 <- E_WOM 0.818 24.602 

PQ13 <- Quality 0.667 12.068  EW3 <- E_WOM 0.855 39.131 

PQ14 <- Quality 0.599 8.742  EW4 <- E_WOM 0.787 24.015 

PQ15 <- Quality 0.691 14.259  EW5 <- E_WOM 0.742 16.249 

    EW6 <- E_WOM 0.537 7.339 

    EW7 <- E_WOM 0.799 25.959 

    EW8 <- E_WOM 0.742 15.324 
Sumber: Output PLS (2019). 
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Tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat empat indikator yang 

mempunyai nilai loading dibawah 0,5 yaitu indikator PQ3, PQ5, PQ12, dan EW1. 

Keberadaan indikator tersebut harus dihilangkan karena tidak memenuh kriteria. 

Selain itu ditemukan dua indikator yang mempunyai nilai loading diatas 0,5 namun 

dibawah 0,6 yaitu indikator PQ10 dan EW6; serta 7 indikator yang mempunyai 

loading di atas 0,6 namun dibawah 0,7 yaitu indikator PQ1, PQ2, PQ6, PQ13, 

PQ14, PQ15, dan RI6.  

Nilai outer loading dibawah 0,50 memperlihatkan bahwa koefisien 

indikator terhadap variabelnya mempunyai nilai rendah atau dengan kata lain 

indikator mempunyai pengaruh dibawah 50%. Nilai outer loading antara 0,50-0,60 

dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity sehingga nilai tersebut 

masih bisa ditolerir (Ghozali, 2011). Akan tetapi untuk mendapatkan model yang 

baik disarankan untuk menggunakan indikator dengan nilai loading di atas 0,70 

sehingga indikator dengan nilai outer loading dibawah nilai tersebut harus 

dihilangkan atau dihapus dari outer model penelitian. Atas dasar tersebut maka 

modifikasi dilakukan dengan menghilangkan indikator yang mempunyai nilai 

loading dibawah 0,70. 

Pada variabel quality terdapat 10 indikator yang harus dihapus. Hasil kurang 

baik pada PQ1 (0,61) menunjukkan bahwa bentuk fisik yang menarik bukan 

merupakan pertimbangan penting bagi wisatawan. Hasil kurang baik pada PQ2 

(0,62) menunjukkan bahwa kemenarikan atraksi sejarah bukan menjadi 

pertimbangan penting bagi wisatawan. Hasil tidak baik pada PQ3 (0,42) 

menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan bukan menjadi pertimbangan penting 
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bagi wisatawan. Dihapusnya ketiga indikator tersebut (PQ1, PQ2, dan PQ3) dapat 

diartikan bahwa dimensi tangible berupa kenampakan fisik destinasi bukan menjadi 

pertimbangan penting bagi para wisatawan. Kenampakan fisik berupa bentuk 

bangunan, ketersediaan peralatan, maupun kelengkapan alat merupakan hal penting 

yang disediakan pengelola untuk wisatawan. Hasil penghitungan tersebut 

mengindikasikan bahwa bentuk dimensi tangible merupakan kewajiban yang perlu 

dimiliki setiap destinasi wisata. Meskipun kenampakan Museum Sangiran dapat 

digunakan sebagai daya tarik wisatawan namun keunggulan tersebut bukan menjadi 

pertimbangan penting bagi wisatawan. 

Hasil tidak baik pada PQ5 (0,11) menunjukkan bahwa kesediaan fasilitas 

umum yang memadai bukan menjadi pertimbangan penting bagi wisatawan. 

Dualisme fungsi Museum Sangiran sebagai laboratorium dan destinasi wisata 

membuat pengelola perlu untuk memikirkan kenyamanan kepentingan umum baik 

bagi peneliti yang sedang melakukan penelitian maupun wisatawan yang sedang 

berkunjung. Selain itu fasilitas umum berupa kamar mandi, tempat ibadah, gedung 

pertemuan, maupun tempat untuk istirahat seperti gazebo beberapa hal penting yang 

harus dimiliki sebagai sebuah destinasi wisata. 

Hasil kurang baik pada PQ6 (0,69) menunjukkan bahwa dimensi 

responsiveness yang menggunakan indikator tunggal bukan menjadi pertimbangan 

penting bagi wisatawan. Wisata museum memungkinkan setiap petugas maupun 

tour guide harus siap siaga ketika dibutuhkan pengunjung. Keberadaan petugas 

menjadi sangat penting karena mayoritas orang yang berkunjung bukanlah seorang 

peneliti melainkan wisatawan yang sedang mencari hiburan yang edukatif. 
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Hasil kurang baik pada PQ10 (0,54) menunjukkan bahwa kejelasan papan 

informasi bukan menjadi pertimbangan bagi wisatawan. Keberadaan papan 

informasi dan papan penjelas merupakan hal penting yang harus dimiliki 

laboratorium dan museum. Selazimnya teks tersebut mudah untuk dipahami oleh 

beragam latar belakang pengunjung. Hasil tidak signifikan pada PQ12 (0,32) 

menunjukkan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas bukan menjadi 

pertimbangan bagi wisatawan. Tidak semua jenis penyandang disabilitas dapat 

menikmati kunjungan ke Museum Sangiran, namun masih memungkinkan 

wisatawan tuna rungu dan tuna fisik karena Museum Sangiran lebih menimbangkan 

pada wisata observasi dengan melihat benda koleksi. Hasil kurang baik pada PQ13 

(0,66) menunjukkan bahwa perhatian khusus terhadap wisatawan anak-anak bukan 

menjadi pertimbangan penting bagi wisatawan. Kemungkinan hadirnya wisatawan 

anak-anak selalu ditemani oleh pendamping baik orang tua atau guru. Sangat jarang 

ditemui anak-anak yang datang tanpa pengawasan dan dampingan orang dewasa.  

Hasil kurang baik pada PQ14 (0,60) menunjukkan bahwa ragam produk 

yang dijual tidak menjadi pertimbangan penting bagi responden. Produk yang dijual 

sudah variatif dalam artian terdapat banyak opsi benda yang bisa dibeli untuk hiasan 

maupun cindera mata. Hasil kurang baik pada PQ15 (0,69) menunjukkan bahwa 

kemenarikan produk yang dijual bukan menjadi pertimbangan penting bagi 

wisatawan. Hal tersebut membuktikan bahwa benda yang dijual bukan menjadi 

perhatian penting bagi wisatawan dan dapat disinyalir bahwa produk yang dijual 

kurang begitu menarik. Dihapusnya indikator PQ14 dan PQ15 dapat diartikan 

bahwa dimensi consumable berupa pelayanan tambahan yang dapat dikonsumsi 



 128 
 
  

bukan menjadi pertimbangan penting bagi para wisatawan. Berdasarkan observasi, 

variasi yang dijual di sekitar destinasi masih sama dengan produk yang dijual di 

destinasi-destinasi lain yaitu sebatas makanan ringan dan souvenir umum. Produk 

khas atau unik tentang Sangiran masih sangat terbatas dan kebanyakan dijual di luar 

area destinasi karena memerlukan display tersendiri. Mayoritas produk khas 

Sangiran yang dijual adalah kerajinan keramik, replika tulang gajah, dan gerabah, 

perabotan rumah tangga, maupun hiasan dari bebatuan. 

Pada konstruk electronic WOM terdapat dua indikator yang harus 

dihilangkan. Hasil kurang baik pada EW1 (0,47) menunjukkan bahwa kemudahan 

dalam mengakses platform bukan merupakan pertimbangan penting bagi 

wisatawan. Tingginya penetrasi pengguna mengindikasikan bahwa responden tidak 

mempunyai kesulitan dalam penggunaan media. Hal ini turut didukung dengan data 

penetrasi penggunaan jejaring sosial dimana setiap responden paling tidak 

mengakses 2 hingga 3 jejaring sosial, sehingga kemudahan mengakses platform 

bukan menjadi masalah penting bagi wisatawan. Hasil kurang baik pada EW6 

(0,54) menunjukkan bahwa pengalaman negatif sebagai hukuman untuk pengelola 

bukan menjadi pertimbangan penting bagi wisatawan. Pengungkapan pengalaman 

negatif yang ditemukan di media dalam jaringan dapat dipahami sebagai sebuah 

cara untuk memberikan masukan kepada pengelola destinasi wisata bukan untuk 

menjatuhkan destinasi. Hal ini dikarenakan lebih mudah berinteraksi dengan 

pengelola menggunakan internet daripada mereka harus menulis surat. 

Pada konstruk revisit intention terdapat satu indikator yang perlu 

dieliminasi. Hasil kurang baik pada RI6 (0,67) menunjukkan bahwa kesediaan 
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memberikan rekomendasi bukan menjadi pertimbangan penting bagi responden. 

Meskipun responden mempunyai kecenderungan setuju untuk memberikan 

rekomendasi namun hal ini bukan menjadi pertimbangan penting. Hal tersebut 

membuktikan bahwa memberikan rekomendasi menjadi suatu hal yang relatif dan 

disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan tujuan orang lain untuk berwisata.  

Setelah dilakukan modifikasi kemudian dilakukan penghitungan ulang. 

Berikut adalah tabel regresi outer model indikator yang telah dimodifikasi. 

Tabel 37. Regresi outer model modifikasi 

Coefficient 
Ori. 

Sample 
T-Sats.  Coefficient 

Ori. 
Sample 

T-Sats. 

PQ4 <- Quality 0.818 28.933  TS1 <- T_Satsf 0.881 33.471 

PQ7 <- Quality 0.818 25.120  TS2 <- T_Satsf 0.820 20.598 

PQ8 <- Quality 0.789 22.962  TS3 <- T_Satsf 0.751 9.173 

PQ9 <- Quality 0.867 34.550  TS4 <- T_Satsf 0.769 16.105 

PQ11 <- Quality 0.795 21.420  EW2 <- E_WOM 0.819 23.395 

RI1 <- Rev_Int 0.778 22.936  EW3 <- E_WOM 0.853 37.051 

RI2 <- Rev_Int 0.835 26.237  EW4 <- E_WOM 0.788 21.196 

RI3 <- Rev_Int 0.807 19.094  EW5 <- E_WOM 0.744 18.850 

RI4 <- Rev_Int 0.768 14.879  EW7 <- E_WOM 0.825 28.070 

RI5 <- Rev_Int 0.796 26.356  EW8 <- E_WOM 0.759 15.662 
Sumber: Output PLS (2019). 

Hasil outer loading pada tabel di atas memperlihatkan bahwa seluruh nilai 

t-statistic diatas 2,0 dan nilai outer loading >0,7. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator variabel memiliki nilai konvergen yang baik. 

Nilai tersebut memperlihatkan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian 

dapat mengukur setiap variabel dengan baik. 
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Validitas konvergen digunakan untuk mengetahui pola yang dihasilkan 

sebuah konstruk. Hasilnya dianggap baik ketika mempunyai pola yang sama 

dengan alat ukur yang digunakan (Ferdinand, 2012). Nilai validitas dilihat 

berdasarkan nilai average variance extracted (AVE). Berikut adalah nilai AVE 

yang didapatkan dari output algoritma PLS. 

Tabel 38. Nilai average variance extracted (AVE) 

Variable Average variance extracted Keterangan >0,5 

Quality 0.669 Valid 

Rev_Intent 0.635 Valid 

Tur_Satisfc 0.651 Valid 

E_WOM 0.638 Valid 
Sumber: Output PLS (2019). 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa quality mempunyai nilai AVE 

tertinggi yaitu sebesar 0,669; kemudian electronic WOM dengan nilai AVE sebesar 

0,638; tourist satisfaction dengan AVE 0,651; revisit intention dengan AVE sebesar 

0,635 dan destination image yang mempunyai nilai terendah yaitu 0,593. Nilai di 

atas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai AVE lebih dari 0,5 

sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel mempunyai validitas konvergen 

(convergent validity) yang baik. Dengan kata lain nilai tersebut memperlihatkan 

bahwa indikator atau konstruk yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur 

dimensi dari konsep yang diukur dengan baik. 

2.1.1.2. Uji Validitas Diskriminan (discriminant validity test) 

Untuk menganalisis validitas diskriminan digunakan parameter cross loading dan 

akar AVE. Berikut adalah detail tabel cross loading. 
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Tabel 39. Cross loading antar konstruk 

 Quality Rev_Int T_Satsfc E_WOM 

PQ4 0.818 0.501 0.608 0.491 

PQ7 0.818 0.393 0.569 0.440 

PQ8 0.789 0.271 0.535 0.303 

PQ9 0.867 0.398 0.593 0.385 

PQ11 0.795 0.406 0.657 0.425 

RI1 0.568 0.778 0.612 0.557 

RI2 0.443 0.835 0.458 0.577 

RI3 0.357 0.807 0.411 0.590 

RI4 0.230 0.768 0.375 0.594 

RI5 0.348 0.796 0.367 0.690 

TS1 0.667 0.456 0.881 0.497 

TS2 0.586 0.463 0.820 0.371 

TS3 0.489 0.483 0.751 0.404 

TS4 0.600 0.403 0.769 0.322 

EW2 0.457 0.495 0.428 0.819 

EW3 0.484 0.661 0.418 0.853 

EW4 0.409 0.492 0.382 0.788 

EW6 0.301 0.657 0.349 0.744 

EW8 0.443 0.696 0.457 0.825 

EW9 0.324 0.591 0.335 0.759 
Sumber: Output PLS (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa nilai cross loading setiap indikator 

yang mengukur konstruknya mempunyai berkolerasi lebih tinggi dibanding dengan 

korelasi terhadap konstruk. Lima indikator quality, dikode dengan PQ, mempunyai 

hubungan dengan quality lebih tinggi daripada konstruk lainnya. Begitu pula 

dengan enam indikator electronic WOM (dikode dengan EW), empat indikator 

tourist satisfaction (dikode dengan TS), dan lima indikator revisit intention (dikode 
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dengan RI). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan 

mempunyai validitas diskriminan (discriminant validity) yang baik. 

Untuk menguji validitas diskriminan juga dapat dilakukan dengan melihat 

nilai square root AVE. Output PLS memperlihatkan nilai AVE, akar AVE, dan 

korelasi antar konstruk. Berikut nilai akar AVE dan korelasi variabel laten. 

Tabel 40. Nilai akar AVE dan korelasi variabel laten 

Variable AVE Squared 
AVE 

Latent variable correlation 
Quality Rev_Int T_ Satsfc E_WOM 

Quality 0.669 0.818 1.000 0.490 0.729 0.507 

Rev_Int 0.635 0.797 0.490 1.000 0.558 0.757 

T_Satsfc 0.651 0.807 0.729 0.558 1.000 0.497 

E_WOM 0.638 0.799 0.507 0.757 0.497 1.000 
Sumber: Output PLS (2019). 

Tabel tersebut memperihatkan bahwa nilai akar AVE (squared AVE) lebih 

besar daripada korelasi antar konstruk. Nilai akar AVE quality sebesar 0,818 dan 

lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lain. Begitu pula dengan nilai akar 

AVE pada electronic WOM (0,799); tourist satisfaction (0,807); maupun revisit 

intention (0,797) yang mempunyai nilai lebih besar daripada korelasi dengan 

konstruk lain. Melalui hasil tersebut dapat dikatakan bahwa konstruk mempunyai 

nilai discriminant validity yang baik. 

2.1.2. Pengujian Reliabilitas (reliability test) 

Reliabilitas konstruk dapat dilihat melalui nilai cronbachs alpha. Konstruk 

dikatakan reliabel jika mempunyai batas nilai minimal 0,7. Nilai reliabilitas ideal 

berisar antara 0,8 sampai 0,9. Berikut adalah nilai cronbach’s alpha tiap variabel. 
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Tabel 41. Nilai cronbachs alpha 

Variabel Composite reliability Cronbachs alpha Keterangan 

Quality 0.910 0.876 Ideal reliability 

Rev_Int 0.897 0.856 Ideal reliability 

T_Satsfc 0.881 0.820 Ideal reliability 

E_WOM 0.914 0.886 Ideal reliability 

Sumber: Output PLS (2019). 

Nilai cronbach’s alpha pada tabel di atas memperlihatkan bahwa semua 

variabel mempunyai nilai ideal. Konstruk electronic WOM mempunyai nilai 

cronbachs alpha tertinggi (0,886); kemudian berurutan adalah quality (0,876), 

revisit intention (0,856), dan tourist satisfaction (0,820). Dengan demikian seluruh 

variabel dikatakan reliabel atau dengan kata lain instrumen yang digunakan dalam 

penelitian mempunyai reliabilitas yang baik. Reliabilitas tersebut dapat artikan 

bahwa instrumen penelitian yang dihitung mempunyai konsistensi yang baik serta 

hasil pengukuran dapat dipercaya. 

Berikut adalah gambar model pengukuran setelah dilakukan modifikasi. 

Gambar 33. Model penelitian setelah dimodifikasi 

   
Sumber: Output PLS (2019). 
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Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 5 indikator dari 15 

indikator yang sesuai untuk menghitung quality; 6 dari 8 indikator yang sesuai 

untuk menghitung electronic WOM; 4 indikator yang sesuai untuk menghitung 

tourist satisfaction; dan terdapat 5 indikator dari 6 indikator yang sesuai untuk 

menghitung variabel revisit intention. 

2.2. Analisis Model Struktural (inner model) 

Setelah evaluasi model pengukuran (outer model) terpenuhi selanjutnya dilakukan 

analisis model struktural (inner model). Analisis model struktural dilakukan untuk 

memastikan model yang dibentuk akurat atau robust (Hussein, 2015). Berikut 

adalah model struktural penelitian. 

Gambar 34. Inner model penelitian  

   
Sumber: Output PLS (2019). 

 

2.2.1. R-Square 

Pengujian model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square (R2) yang 

merupakan uji goodness-of-fit (GoF) model yang berguna untuk melihat besarnya 
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variabel eksogen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel endogen. 

Berikut adalah nilai R-square yang dihasilkan oleh SmartPLS.  

Gambar 35. Prosentase R-square 

 
Sumber: Output PLS (2019). 

Nilai R-square pada tourist satisfaction (T_Satsfc) yaitu sebesar 0,531. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh konstruk kualitas terhadap kepuasan 

wisatawan memberikan nilai sebesar 0,531 artinya konstruk-konstruk tourist 

satisfaction yang dapat dijelaskan oleh quality sebesar 53,1% dan sisanya 

(sebanyak 46,9%) dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.  

Nilai R-square pada electronic WOM (E_WOM) yaitu sebesar 0,257. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh konstruk kualitas terhadap WOM 

elektronik memberikan nilai sebesar 0,257 artinya konstruk-konstruk electronic 

WOM yang dapat dijelaskan oleh quality sebesar 25,7% dan sisanya (sebanyak 

74,3%) dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. 

Nilai R-square pada revisit intention (Rev_Int) yaitu sebesar 0,618. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh konstruk kualitas, WOM elektronik, dan 

kepuasan wisatawan terhadap minat kunjung kembali memberikan nilai sebesar 

0,618 artinya konstruk konstruk revisit intention yang dapat dijelaskan oleh quality, 

0.257

0.618
0.531

E_WOM Rev_Int T_Satsfc
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electronic WOM, dan tourist satisfaction adalah sebesar 61,3% dan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.  

2.2.2. Pengujian Signifikasi  

Untuk melihat signifikasi pengaruh quality, tourist satisfaction, dan electronic 

WOM terhadap revisit intention dapat dilihat melalui nilai koefisien parameter dan 

nilai signifikasi. Namun sebelum analisis terlebih dahulu dihitung derajat bebas 

untuk mengetahui nilai t-tabel. Nilai degree of freedom atau derajat bebas (DF) 

dapat dihitung dengan rumus 퐷퐹 = 푛 − 푘. Keterangan 푛 merupakan banyaknya 

data yang diobservasi yaitu sebanyak 150 data dan 푘 adalah banyaknya variabel 

yang diteliti yaitu 20. Hasilnya didapatkan nilai DF sebesar 130 (퐷퐹 = 150 −

20 = 130). Melalui derajat kebebasan 130 dengan taraf signifikasi 5% menjadi dua 

sisi sebesar 2,5% didapatkan nilai t-tabel sebesar 1,97838. Tabel nilai dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

Gambar 36. Nilai t-tabel 

 

 
Sumber: Junaidi (2010) 

Berikut ini adalah nilai koefisien hubungan antar variabel yang diteliti. 
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Tabel 42. Path coefficients 

Coefficients Ori. 
Sample 

Sample 
Mean Std. Dev. T-Stats. P-Val 

Quality → Rev_Int -0.021 -0.041 0.114 0.181 0.856 

Quality → T_Satsf 0.729 0.744 0.053 13.715 0.000 

T_Satsfc → Rev_Int 0.255 0.274 0.117 2.190 0.029 

Quality → E_WOM 0.507 0.515 0.073 6.924 0.000 

E_WOM → Rev_Int 0.641 0.648 0.056 11.540 0.000 
Sumber: Output PLS (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa empat dari lima kovarian mempunyai 

nilai signifikan. Keempat kovarian tersebut adalah quality terhadap tourist 

satisfaction, tourist satisfaction terhadap revisit intention, quality terhadap 

electronic WOM, dan electronic WOM terhadap revisit intention. Keempatnya 

mempunyai nilai t-statistik diatas 1,978 (t-statistic > t-tabel) dan melalui signifikasi 

sebesar 0,05 atau 5% keempat kovarian tersebut dinyatakan signifikan.  

Selain itu terdapat satu kovarian yang mempunyai nilai tidak signifikan 

yaitu quality terhadap revisit intention. Kovarian tersebut mempunyai nilai t-

statistik sebesar 0,181 dan nilai p-value sebesar 0,856. Dengan kata lain nilai t-

statistik lebih kecil dari t-tabel (t-statistic < t-tabel) dan melalui tingkat signifikansi 

sebesar 5% atau 0,05 maka kovarian tersebut dinyatakan tidak signifikan. 

Model penelitian juga menggunakan dua variabel intervening yang 

mengantarai hubungan quality terhadap revisit intention. Kedua variabel tersebut 

adalah tourist satisfaction dan electronic WOM. Nilai signifikasi pengaruh tidak 

langsung dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 43. Specific indirect effect 

Covariance Ori. 
Sample 

Sample 
Mean Std. Dev. T-Stats. P-Val. 

Quality → T_Satsfc → Rev_Int 0.186 0.206 0.093 1.999 0.046 

Quality → E_WOM → Rev_Int 0.325 0.333 0.053 6.144 0.000 
Sumber: Output PLS (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kedua kovarian mempunyai nilai t-

statistik diatas 1,98 dan mempunyai p-values dibawah 0,05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih besar daripada t-tabel (t-statistic > t-

tabel). Melalui signifikasi sebesar 0,05 atau 5% maka kovarian tersebut dinyatakan 

signifikan. Kedua kovarian tersebut yaitu Qualtity → T_Satsfc → Rev_Int dan 

Qualtity → E_WOM → Rev_Int.  

2.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dibagi menjadi dua sub yaitu hipotesis pengaruh langsung 

(direct effect) dan hipotesis pengaruh tidak langsung (indirect effect). Hal ini untuk 

mempermudah analisis hipotesis yang berpengaruh langsung dan berpengaruh 

secara tidak langsung. Dasar yang digunakan untuk uji hipotesis adalah nilai output 

inner model dimana secara statistik menunjukkan nilai hubungan yang telah 

dihipotesisikan dengan praktik simulasi.  

2.3.1. Hipotesis Pengaruh Langsung (direct effect) 

Pengujian pengaruh langsung dilakukan untuk menguji variabel independen 

terhadap dependen (H1), variabel independen terhadap intervening (H2 dan H3), 

serta intervening terhadap dependen (H4 dan H5). Berikut adalah uji hipotesis 

langsung pada model penelitian. 
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2.3.1.1. Quality terhadap revisit intention 

Hasil uji statistik menunjukkan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar -

0,021 dan t-statistics sebesar 0,181 (t-statistics < t-tabel). Berdasarkan uji pengaruh 

diketahui bahwa hubungan antar variabel tidak signifikan (0,856) dan bernilai 

negatif. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 tidak mempunyai data empirik yang kuat untuk menolak H0. 

Atas dasar tersebut maka hipotesis yang berbuyi “Semakin tinggi kualitas yang 

dirasakan akan berpengaruh terhadap tingginya minat untuk berkunjung 

kembali” dinyatakan ditolak.  

Tingginya kualitas yang dirasakan wisatawan pada kenyataannya tidak 

mampu mempengaruhi minat untuk berkunjung kembali secara langsung. Hal ini 

membuktikan bahwa pesan melalui kualitas (x) tidak berpengaruh terhadap minat 

melalui revisit intention (y). Meskipun usaha pengelola untuk memberikan layanan 

terbaik mempunyai kecenderungan penerimaan positif namun secara langsung 

tidak mampu memunculkan minat untuk berkunjung kembali. Penghitungan 

statistik menunjukkan nilai negatif, artinya tidak terdapat pengaruh sama sekali 

antara quality dengan revisit intention. 

Temuan ini berlawanan dengan penelitian Prayogo & Kusumawardhani 

(2016) dan Salehzadeh, Pool, & Soleimani (2016). Secara logika semakin tinggi 

kualitas yang dirasakan akan sejalan dengan tingginya minat wisatawan untuk 

berkunjung kembali. Dalam konteks pemasaran pariwisata, kualitas yang dirasakan 

merupakan dimensi ekuitas dimana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

pembentukan persepsi melalui atribut yang dimiliki destinasi. Temuan Prayogo & 
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Kusumawardhani (2016) dan Salehzadeh, Pool, & Soleimani (2016) pada 

kenyataannya mampu membuktikan logika tersebut. Berdasarkan hasil tersebut 

maka diindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang memunculkan pengalaman 

negatif atau tidak sesuai dengan keinginan wisatawan sehingga hubungan kualitas 

terhadap minat kunjung kembali tidak signifikan.  

Nilai validitas dan nilai reliabilitas tiap indikator maupun variabel dalam 

penelitian ini menunjukkan angka yang cukup baik. AVE mempunyai nilai lebih 

dari 0,5 yang menunjukkan bahwa variabel yang digunakan mempunyai validitas 

konvergen yang baik. Cross loading tiap indikator terhadap variabelnya 

menunjukkan nilai yang lebih besar daripada variabel lain sehingga menunjukkan 

validitas diskriminan indikator yang baik. Nilai cronbachs alpha dan composite 

reliability menunjukkan angka di atas 0,7 dan menghasilkan reliabilitas yang ideal. 

Sehingga penyebab tidak adanya hubungan antara kualitas terhadap minat kunjung 

kembali tidak terjadi pada penghitungan statistik. 

Penyebab ditolaknya H1 juga dapat dimungkinkan dari pemilihan sampel. 

Metode yang digunakan tidak dilakukan secara acak, namun menggunakan teknik 

purposive. Hal ini memungkinkan adanya homogenitas data yang didapatkan. 

Persyaratan sebagai pengguna aktif media dalam jaringan memungkinkan adanya 

seleksi terhadap wisatawan yang merasakan kualitas tinggi dan tingginya minat 

kunjung kembali dalam penghimpunan data. Bersamaan dengan itu, jumlah sampel 

juga dapat menjadi faktor tidak signifikannya hubungan kualitas terhadap minat 

kunjung kembali. 
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Berdasarkan teori yang digunakan, kemungkinan elaborasi (elaboration 

likelihood), merupakan teori yang mempunyai pembahasan yang berujung pada 

sikap bukan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel dependen 

sebagai perilaku melalui analisis kemungkinan elaborasi tidak memungkinkan 

terjadi. Pada dasarnya, kemungkinan elaborasi hanya merujuk pada bagaimana 

pesan persuasi diolah oleh individu untuk memperlihatkan sikap mereka yaitu 

mereka memilih untuk terbujuk dengan pesan atau tidak terbujuk. Oleh karena itu, 

untuk melihat perubahan perilaku dapat dibuktikan dengan teori sosiopsikologis 

yang secara khusus membahas tentang perubahan perilaku wisatawan. 

2.3.1.2. Quality terhadap tourist satisfaction  

Hasil uji statistik menunjukkan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,729 

dan t-statistics sebesar 13,715 (t-statistics > t-tabel). Berdasarkan uji pengaruh 

diketahui bahwa hubungan antar variabel signifikan (0,000) dan bernilai positif. 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H2 mempunyai data empirik yang kuat untuk menolak H0. Atas 

dasar tersebut maka hipotesis yang berbuyi “Semakin tinggi kualitas yang 

dirasakan akan berpengaruh terhadap tingginya kepuasan wisatawan” 

dinyatakan diterima.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, diterimanya H2 sejalan dengan temuan 

Farida & Zakky (2017). Penerimaan kualitas yang tinggi sejalan dengan tingginya 

penerimaan fungsional, emosional, dan nilai-nilai sosial yang dirasakan wisatawan. 

Persepsi kualitas jasa dan kualitas produk yang dirasakan akan memberikan 

dampak positif terhadap kepuasan (Farida & Zakky, 2017). Hal tersebut juga 
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menandakan bahwa kualitas yang diberikan pengelola Museum Sangiran pada 

kenyataannya mampu memberikan nilai tersendiri bagi wisatawan. Temuan ini 

turut didukung dengan daya tarik Museum Sangiran yang identik dengan “fosil dan 

tulang” sehingga wisatawan yang mempunyai minat untuk berkunjung sudah 

mempunyai kesiapan untuk menerima nilai-nilai produk maupun jasa yang 

disajikan Museum Sangiran. 

2.3.1.3. Tourist satisfaction terhadap revisit intention 

Hasil uji statistik menunjukkan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,255 

dan t-statistics sebesar 2,190 (t-statistics > t-tabel). Berdasarkan uji pengaruh 

diketahui bahwa korelasi antar variabel signifikan (0,029). Penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H3 mempunyai data empirik untuk menolak H0. Atas hasil tersebut hipotesis yang 

berbunyi “Semakin tinggi kepuasan wisatawan akan berpengaruh terhadap 

tingginya minat wisatawan untuk berkunjung kembali” dinyatakan diterima. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, diterimanya H3 sejalan dengan temuan 

penelitian Meuthia (2017) namun berlawanan dengan temuan penelitian Wibowo 

et al. (2016) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara 

kepuasan pengunjung dengan minat berkunjung kembali. Kepuasan diibaratkan 

sebagai suatu cerminan berupa penilaian seseorang terhadap kinerja produk (Kotler 

& Keller, 2009: 14). Rendahnya nilai kepuasan yang dirasakan wisatawan 

berdampak pada rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung kembali, sehingga 

untuk memunculkan minat berkunjung kembali diperlukan sarana dan infrastruktur 

yang mampu membuat wisatawan merasa nyaman sehingga meningkatkan 
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kepuasan wisatawan (Wibowo et al., 2016). Namun hal tersebut tidak terjadi di 

Museum Sangiran, dengan kata lain Museum Sangiran mampu menghadirkan 

sarana dan infrastruktur yang membuat wisatawan merasa puas.  

Ketergantungan terhadap destinasi wisata dapat digambarkan sebagai 

ketertarikan fungsional seseorang terhadap destinasi. Keunikan destinasi mampu 

memberikan dorongan untuk mengembangkan identitas destinasi melalui elemen-

elemen kognisi maupun afeksi yang dirasakan. Koneksi afeksi seperti kenyamanan 

dan emosi positif memiliki pengaruh terhadap minat dan tindakan wisatawan, 

bahkan kepuasan yang dirasakan mampu mempengaruhi minat wisatawan lain 

(Meuthia, 2017). Museum Sangiran mampu memberikan nilai-nilai fungsional baik 

secara kognisi maupun afeksi yang dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk 

berkunjung kembali.  

2.3.1.4. Quality terhadap electronic WOM  

Hasil uji statistik menunjukkan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,507 

dan t-statistics sebesar 6,924 (t-statistics > t-tabel). Berdasarkan uji pengaruh 

diketahui bahwa korelasi variabel signifikan (0,000) dan bernilai positif. Penelitian 

ini menggunakan tingkat signifikasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 

mempunyai data empirik yang kuat untuk menolak H0. Berdasarkan hasil tersebut 

hipotesis yang berbunyi “Kualitas yang dirasakan mempengaruhi minat untuk 

berkunjung kembali melalui intervensi kepuasan wisatawan” dinyatakan 

diterima. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, diterimanya H4 sejalan dengan temuan 

penelitian Prayogo & Kusumawardhani (2016) dan Stojanovic et al. (2018). 
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Kesediaan untuk menyebaran informasi positif terjadi karena wisatawan merasakan 

kesesuaian antara hasrat dan ekspektasi. Ketika wisatawan lain (wisatawan yang 

bukan menjadi responden penelitian) merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan, atas dasar pengalaman terhadap kualitas, kemungkinan mereka 

membagikan pengalaman mereka (sebagai bentuk berbagi informasi) di media 

dalam jaringan menjadi tinggi (Prayogo & Kusumawardhani, 2016). Penggunaan 

media dalam jaringan akan berkontribusi pada penilian atribut kualitas yang tinggi, 

sehingga tingginya kualitas yang dirasakan dapat berpengaruh terhadap sikap untuk 

melakukan WOM baik online maupun elektronik (Stojanovic et al., 2018). 

Berdasarkan hasil tersebut, kualitas yang dirasakan wisatawan saat berkunjung 

dapat mempengaruhi produksi informasi tentang Museum Sangiran di media dalam 

jaringan. Lebih lanjut lagi, kualitas yang dirasakan mampu membuat wisatawan 

memunculkan keinginan untuk memberikan impresi ke orang lain menggunakan 

jejaring sosial yang dipunyai (Prayogo & Kusumawardhani, 2016).  

2.3.1.5. Electronic WOM terhadap revisit intention  

Hasil uji statistik menunjukkan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,641 

dan t-statistics sebesar 11,540 (t-statistics > t-tabel). Berdasarkan uji pengaruh 

diketahui bahwa korelasi antar variabel signifikan (0,000) dan bernilai positif. 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa H5 mempunyai data empirik dan kuat untuk menolak H0. 

Berdasarkan hasil tersebut hipotesis yang berbunyi “Semakin tinggi kualitas yang 

dirasakan akan berpengaruh terhadap aktivitas pencarian informasi melalui 

WOM elektronik” dinyatakan diterima. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu, diterimanya H5 sejalan dengan temuan 

penelitian yang dilakukan Meuthia (2017) dan Kudeshia & Kumar (2017). 

Penggunaan jejaring sosial sering merupakkan strategi handal untuk menarik minat 

wisatawan (Meuthia, 2017). Internet dan pengembangan media elektronik 

cenderung digunakan untuk mencari informasi tentang suatu hal yang kuat dan 

handal. Pengaruh interaksi interpersonal dapat mingkatkan keputusan membeli 

(Kudeshia & Kumar, 2017) atau memilih destinasi wisata. Banyaknya testimoni 

pengunjung dapat mempengaruhi minat pengguna terhadap hal tersebut. Sehingga 

keberadaan informasi yang dibagikan di media dalam jaringan baik berupa teks 

maupun gambar dapat mempengaruhi minat pembacanya (Meuthia, 2017). Review 

pada media dalam jaringan bertindak sebagai informan penting dan sebagai 

pemberi rekomendasi terpercaya yang mampu mempengaruhi minat dan tindakan 

pembacanya (Kudeshia & Kumar, 2017). Informasi tentang Museum Sangiran yang 

beredar di media dalam jaringan bernilai positif sehingga dapat digunakan sebagai 

rujukan informasi yang kuat untuk mempengaruhi wisatawan.  

Tabel 44. Ringkasan hipotesis pengaruh langsung 

Hipotesis Ket. 

H1 
Semakin tinggi kualitas yang dirasakan akan berpengaruh 
terhadap tingginya minat untuk berkunjung kembali. Ditolak 

H2 
Semakin tinggi kualitas yang dirasakan akan berpengaruh 
terhadap tingginya kepuasan wisatawan. Diterima 

H3 
Semakin tinggi kepuasan wisatawan akan berpengaruh 
terhadap tingginya minat wisatawan untuk berkunjung 
kembali. 

Diterima 
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Hipotesis Ket. 

H4 
Kualitas yang dirasakan mempengaruhi minat untuk 
berkunjung kembali melalui intervensi kepuasan 
wisatawan. 

Diterima 

H5 
Semakin tinggi kualitas yang dirasakan akan berpengaruh 
terhadap aktivitas pencarian informasi melalui WOM 
elektronik 

Diterima 

Sumber: Olah data (2019). 

2.3.2. Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (indirect effect) 

Pengujian pengaruh tidak langsung dilakukan terhadap dua variabel yaitu tourist 

satisfaction (H6) dan electronic WOM (H7). Hasil penghitungan statistik 

memperlihatkan bahwa keduanya mempunyai peran sebagai supressor atau 

penekan pada hubungan quality dengan revisit intention. Variabel suppressor 

adalah variabel yang mengubah hubungan (Janah, 2018). Bentuk variabel ini 

mampu meningkatkan validitas prediktif dari variabel lain (atau kumpulan variabel) 

ketika variabel suppressor diikutsertakan dalam persamaan regresi (Nugroho, 

2012). Awalnya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungan, 

namun setelah dihadirkan variabel ketiga maka hubungan antara variabel bebas dan 

terikat tersebut menjadi tampak (Janah, 2018). Jadi efek supresi diindikasikan jika 

hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi lebih kuat ketika 

variabel ketiga diikutsertakan (Nugroho, 2012).  

Pengujian peran variabel z dilakukan secara online melalui laman milik 

Soper (2006) dan dengan menginput nilai original sample dan standard deviation. 

Berikut adalah hasil uji hipotesis tidak langsung terhadap variabel ketiga. 
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2.3.2.1. Efek variabel tourist satisfaction  

Pada uji signifikasi didapatkan bahwa regresi quality terhadap tourist satisfaction 

dinyatakan signifikan, tourist satisfaction terhadap revisit intention signifikan, 

namun pengaruh langsung quality terhadap revisit intention tidak signifikan. Path 

coefficient tersebut memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh variabel z. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tourist satisfaction mampu menjadi penekan hubungan 

quality terhadap revisit intention. Untuk menguji kekuatan dan sifat mediasi 

dilakukan tes sobel (sobel test) yang dilakukan secara online. 

Gambar 37. Tes Sobel tourist satisfaction 

 
Sumber: Output Soper (2006). 

Hasil sobel test mendapatkan nilai t-statistik sebesar 2,01978614; p-value 

satu jalur sebesar 0,02170279; dan p-value dua jalur sebesar 0,04340558. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa hasil t-statistik lebih besar daripada t-tabel 1,978. 

Melalui signifikasi sebesar 5% maka disimpulkan bahwa total efek melalui tourist 

satisfaction dinyatakan signifikan. Pengaruh tourist satisfaction terhadap quality 

dan revisit intention bersifat penekan (suppression) karena diketahui nilai one tailed 

probability signifikan dan ketika variabel ketiga diikutsertakan dalam regresi 

menghasilkan nilai two tailed probability yang signifikan. Berdasarkan hasil 

tersebut disimpulkan bahwa H6 mempunyai data empirik dan kuat untuk menolak 
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H0, sehingga hipotesis yang berbunyi “Kualitas yang dirasakan mempengaruhi 

minat untuk berkunjung kembali melalui intervensi kepuasan wisatawan” 

dinyatakan diterima karena mampu memberikan efek supresi. 

Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian Abdullah & Lui (2018) dan 

Anwar, Suharyono, & Bafadhal (2018). Semakin tinggi kualitas yang dirasakan 

akan sejalan dengan tingginya kualitas yang dirasakan. Bersamaan dengan hal 

tersebut jika nilai kepuasan wisatawan tinggi maka minat wisatawan untuk 

berkunjung kembali akan menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini membuktikan 

bahwa kepuasan wisatawan menjadi variabel penting untuk memunculkan 

hubungan kualitas sebagai pesan yang mempengaruhi perilaku wisatawan di masa 

mendatang. Hasil tersebut membuktikan bahwa memenuhi kepuasan wisatawan 

menjadi faktor penting untuk memunculkan minat wisatawan untuk berkunjung 

kembali. 

2.3.2.2. Efek variabel electronic WOM  

Pada uji signifikasi didapatkan bahwa regresi quality terhadap electronic WOM 

signifikan, electronic WOM terhadap revisit intention signifikan, namun pengaruh 

langsung quality terhadap revisit intention tidak signifikan. Path coefficient tersebut 

memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh variabel z. Hal ini mengindikasikan 

bahwa electronic WOM mampu menjadi penekan hubungan quality terhadap revisit 

intention. Untuk menguji kekuatan dan sifat mediasi dilakukan tes sobel (sobel test) 

yang dilakukan secara online. Berikut adalah hasil tes sobel yang dilakukan secara 

online. 
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Gambar 38. Tes Sobel electronic WOM 

 
Sumber: Output Soper (2006). 

Hasil sobel test mendapatkan nilai t-statistik 5,99778134; p-value satu jalur 

sebesar 0,00; dan p-value dua jalur sebesar 0,00. Nilai tersebut menunjukkan hasil 

t-statistik lebih besar daripada t-tabel 1,978. Melalui signifikasi sebesar 5% maka 

disimpulkan bahwa pengaruh mediasi signifikan. Pengaruh electronic WOM 

terhadap quality dan revisit intention bersifat menekan (suppression). Hal ini 

dibuktikan dengan nilai one tailed probability yang menunjukkan nilai signifikan 

dan ketika variabel ketiga diikutsertakan dalam regresi menghasilkan nilai two 

tailed probability yang juga signifikan. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan H7 

mempunyai data empirik dan kuat untuk menolak H0 dan hipotesis yang berbunyi 

“Kualitas yang dirasakan mempengaruhi minat untuk berkunjung kembali 

melalui intervensi aktivitas WOM elektronik” dinyatakan diterima karena mampu 

memberikan efek supresi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, temuan ini mendukung penelitian yang 

dilakukan Prayogo & Kusumawardhani (2016). Media dalam jaringan atau media 

informasi berbasis internet mampu merubah cara berfikir manusia. Aktivitas WOM 

elektronik yang diwujudkan dengan kegiatan bertukar informasi melalui diskusi 

virtual dapat memberikan dampak perubahan perilaku bagi pembacanya. Pembaca 
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yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wisatawan, dimana wisatawan 

menggunakan informasi-informasi yang beredar di internet tentang Museum 

Sangiran untuk dijadikan motivasi dalam mengelaborasi pesan kualitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran aktivitas WOM elektronik menjadi faktor penting untuk 

mempengaruhi perilaku wisatawan. Oleh karena itu, memunculkan informasi 

positif di media dalam jaringan perlu diupayakan pengelola Museum Sangiran. 

Dengan begitu banyaknya informasi positif yang muncul di media dalam jaringan 

akan mempengaruhi pembacanya. Melalui elaborasi kualitas, motivasi positif yang 

didapatkan dari pengaruh media ini dapat mempengaruhi perilaku dan 

memunculkan minat wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali. 

Tabel 45. Ringkasan pengaruh intervensi 

Hipotesis Keterangan 

H6 
Kualitas yang dirasakan mempengaruhi minat untuk 
berkunjung kembali melalui intervensi kepuasan 
wisatawan. 

Efek supresi 

H7 
Kualitas yang dirasakan mempengaruhi minat untuk 
berkunjung kembali melalui intervensi aktivitas WOM 
elektronik. 

Efek supresi 

Sumber: Olah data (2019). 

3. INTEPRETASI PENELITIAN DENGAN TEORI 

Elaboration likelihood melihat bagaimana penerimaan pesan persuasi dapat 

diproses melalui dua bentuk proses mental yang dipengaruhi oleh efektivitas 

argumen, kekuatan pesan, dan kredibilitas sumber. Dua proses mental tersebut 

ditandai dengan central route atau rute sentral jika individu mempunyai mental 

effort tinggi dan peripheral route atau rute periferal yang digunakan jika mental 
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effort dirasakan rendah. Penelitian ini mencoba mengeksporasi bagaimana proses 

mental yang terjadi pada wisatawan Museum Sangiran.  

3.1. Kualitas sebagai pesan persuasi 

Persuasi merupakan sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberikan 

pengaruh kepada receiver. Komunikasi persuasif merupakan suatu proses 

penyampaian pesan yang bertujuan untuk merubah sikap, opini, dan tingkah laku 

berdasarkan kesadarannya sendiri (Effendy, 2009: 81). Pesan dalam hal ini 

dipandang sebagi sebuah usaha yang ditujukan untuk mengubah pikiran maupun 

tindakan receiver dengan memanipulasi motif-motif ke arah tujuan yang diinginkan 

sender (Ritonga, 2005: 5). Kegiatan manipulasi yang dimaksudkan adalah 

pemanfaatan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan motif khalayak sasaran 

sehingga receiver akan tergerak untuk mengikuti pesan yang disampaikan.  

Dalam manajemen pemasaran, ekuitas diartikan sebagai nilai tambah yang 

diberikan kepada produk atau jasa dimana melalui ekuitas tersebut konsumen dapat 

mencerminkan bagaimana kenyataan yang dimiliki merek (Kotler & Keller, 2009: 

263). Berdasarkan pemahaman tersebut pesan persuasi dalam pemasaran produk 

atau jasa dapat dilakukan melalui ekuitas karena ekuitas merupakan gambaran 

kenyataan yang dimiliki perusahaan. Begitu pula dengan bentuk penelitian ini, 

pesan persuasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki 

Museum Sangiran. Persuasi dilakukan dengan memanipulasi nilai-nilai ekuitas 

yang ditujukan untuk menarik minat kunjung wisatawan. 

Salah satu asosiasi ekuitas merek, kualitas yang dirasakan (perceived 

quality), mempunyai peran berbeda dengan asosiasi lainnya. Kualitas merupakan 
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realitas yang dirasakan konsumen sehingga kualitas dapat mencerminkan 

bagaimana karakteristik merek atau produk. Melalui sudut pandang konsumen, 

perceived quality atau kualitas yang dirasakan oleh konsumen memegang peranan 

penting bagi keberlanjutan perusahaan (Aaker, 1996: 17). Persuasi melalui kualitas 

lebih menekankan pada bagaimana menarik minat wisatawan untuk berkunjung 

kembali setelah wisatawan menilai kualitas pada kunjungan sebelumnya. Kualitas 

menggambarkan kenyataan yang dimiliki oleh Museum Sangiran. Hal tersebut 

sesuai dengan pemikiran Aaker (1996: 17) bahwa kualitas digunakan untuk 

meningkatkan kekuatan finansial perusahaan. Berdasarkan hasil intepretasi data, 

tujuh dimensi quality mempunyai kecenderungan setuju. Hal ini membuktikan 

bahwa kualitas yang diberikan mempunyai hasil positif sehingga dapat digunakan 

sebagai pesan persuasi guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung kembali. 

Elaboration likelihood termasuk dalam tradisi sosiopsikologis yang secara 

khusus mengkaji bagaimana receiver memproses pesan persuasi. Sebuah pesan 

dapat dengan mudah berpengaruh terhadap receiver namun tidak begitu saja 

mempengaruhi sikap (Littlejohn & Foss, 2009: 108, 2016: 399). Hal tersebut 

ditendensikan pada situasi dan kondisi wisatawan ketika menerima pesan. Menurut 

elaboration likelihood, pesan mempunyai peran penting dalam upaya persuasi 

dimana jika wisatawan melakukan elaborasi terhadap pesan akan menghasilkan 

perubahan sikap yang cukup permanen dan kuat, sehingga disepakati bahwa 

kualitas yang dirasakan menjadi faktor penting dalam mengubah sikap dan minat 

wisatawan untuk berkunjung kembali. Dalam penelitian ini, Pengelola Museum 

Sangiran menggunakan pesan persuasi yang disampaikan melalui kualitas. Pesan 
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disampaikan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan sehingga 

persepsi tentang kualitas yang muncul di benak wisatawan diharapkan mempunyai 

tendensi positif dan dalam jangka panjang diharapkan dapat mempengaruhi 

perilaku wisatawan dengan memicu munculnya minat untuk berkunjung kembali.  

Memberikan kualitas layanan yang prima kepada wisatawan menjadi kunci 

penting untuk memastikan kepuasan wisatawan. Tingginya nilai loading indikator 

kualitas berupa kelengkapan koleksi, pengetahuan petugas yang baik, penampilan 

dan cara melayani petugas, fasilitas yang membuat nyaman, serta kemampuan 

komunikasi petugas menjadi faktor penting untuk mempengaruhi kualitas. Hasil 

tersebut sesuai dengan Abdullah & Lui (2018) yang menyatakan bahwa 

memberikan layanan sesuai janji, pelayanan dan perhatian staf, dan ketepatan 

waktu menjadi faktor penentu kualitas dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan.  

Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas yang dirasakan tidak hanya 

terbentuk dari kualitas jasa utama seperti tangibles, empathy, dan assurance saja. 

Dimensi pendukung destinasi museum juga memerlukan dimensi communications 

yang berisikan cara-cara berkomunikasi yang mudah untuk dipahami. Hal tersebut 

sesuai dengan pengukuran kualitas Frochot & Hughes (2000) yang menyatakan 

bahwa memberikan kualitas prima kepada wisatawan perlu mempertimbangkan 

dimensi lain diluar pengukuran kualitas sebenarnya (SERVQUAL). Komunikasi 

merupakan suatu transmisi gagasan, informasi, emosi, dan sebagainya yang 

disampaikan melalui simbol-simbol, kata-kata, gambar, dan sebagainya. Kehadiran 

dimensi ini terbukti membantu penyampaian kualitas melalui detail informasi 
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historis yang diberikan sebagai salah satu wujud pemberian kualitas yang 

disediakan kepada wisatawan (Frochot & Hughes, 2000). 

Secara teoritik kualitas dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk 

berkunjung kembali. Kualitas yang dirasakan merupakan proses indivitu memilih, 

mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam suatu realitas yang dinilai masuk akal, 

sehingga memungkinkan wisatawan atau konsumen untuk mengambil sikap 

mereka dan merancang perilaku di masa mendatang berdasarkan apa yang mereka 

rasakan (Schiffman & Kanuk, 2008: 173). Secara tidak langsung hal tersebut 

memberikan gambaran bagaimana pesan yang diobservasi dapat mempengaruhi 

perilaku di masa mendatang. Kualitas positif yang hadir di benak wisatawan 

memberikan dampak positif terhadap minat untuk berkunjung kembali karena 

kualitas merupakan elemen penting dan berpengaruh luas terhadap sikap dan minat 

wisatawan (Prayogo & Kusumawardhani, 2016).  

Namun melalui pengembangan model penelitian tidak menemukan 

signifikansi yang bernilai positif, justru koefisien bernilai negatif. Hal ini 

memperlihatkan bahwa hubungan antara variabel independen (kualitas) sebagai 

pesan dan variabel dependen (minat berkunjung kembali) sebagai behavioral 

intention dapat diantarai oleh pernyataan sikap melalui variabel kepuasan 

wisatawan dan motivasi melalui variabel aktivitas WOM elektronik. Pada 

penghitungan variabel antara ditemukan bahwa hubungan langsung mempunyai 

signifikasi positif dan ketika diberikan variabel intervening baik kepuasan 

wisatawan dan aktivitas WOM elektronik menghasilkan signifikansi positif, namun 

pengaruh langsung antara kualitas terhadap minat berkunjung kembali menjadi 



 155 
 
  

negatif. Artinya kualitas sebagai sebuah pesan dapat mempengaruhi minat 

berkunjung kembali melalui variabel penekan berupa kualitas dan aktivitas WOM 

elektronik. Hal ini mengkonfirmasi bahwa keberadaan variabel independen untuk 

mempengaruhi variabel dependen akan muncul ketika dihadirkan variabel ketiga. 

Faktor penting yang mempengaruhi revisit intention sebagai sebuah 

behavioral intention adalah pernyataan berupa keinginan untuk berkunjung 

kembali, keharusan untuk berkunjung kembali, berkunjung kembali dengan 

petunjuk waktu jangka pendek maupun jangka panjang, dan keinginan untuk 

mengajak orang lain ketika berkunjung. Hal ini memperlihatkan bahwa wisatawan 

cenderung mempunyai keinginan untuk berkunjung kembali. Penekanan pada 

keinginan dan keharus menjadi prediktor penting untuk mengukur revisit intention 

dimana nantinya memberikan gambaran secara periodik kapan mereka akan 

berkunjung kembali dan keinginan untuk mengajak orang lain ketika berkunjung.  

3.2. Mental effort 

Wisatawan akan memproses informasi melalui salah satu dari dua atau melalui 

kedua rute untuk menuju perubahan sikap. Hal tersebut ditentukan oleh tinggi dan 

rendahnya effort yang dimiliki wisatawan. Elaborasi merujuk pada sejauh mana 

wisatawan menggunakan pemikiran kritis dalam menanggapi pesan persuasi. 

Tingginya motivasi wisatawan untuk mengevaluasi pesan didapatkan melalui 

penelurusan informasi menggunakan media dalam jaringan. Dengan cara demikian 

motivasi dipandang dengan aktivitas WOM elektronik dimana memungkinkan 

wisatawan untuk memperlihatkan bagaimana mereka akan terbujuk untuk 
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melakukan kunjungan kembali atau tidak berminat untuk berkunjung kembali 

setelah merasakan dan menilai kualitas ketika berkunjung.  

Kuantitas berfikir kritis dipengaruhi oleh motivasi (motivation) dan 

kemampuan (ability) receiver untuk memproses pesan. Motivasi wisatawan 

terbentuk dari tiga faktor penting yaitu kesukaan individu dengan topik berupa 

wisata sejarah, variasi sumber pesan yang dipercaya, dan kemauan wisatawan untuk 

mengevaluasi pesan. Kesukaan terhadap topik dapat terlihat dengan bagaimana 

wisatawan mau untuk mengunjungi Museum Sangiran. Ketika wisatawan tidak 

mempunyai kesukaan terhadap wisata sejarah khususnya prasejarah maka 

kemungkinan wisatawan untuk berkunjung ke Museum Sangiran menjadi kecil, 

namun ketika didapati rasa suka terhadap wisata prasejarah maka kemungkinan 

mereka mencapai keputusan untuk berkunjung menjadi tinggi. Berdasarkan hal 

tersebut, wisatawan yang berkunjung ke Museum Sangiran dan menjadi responden 

dipastikan mempunyai kesukaan terhadap topik pesan yaitu wisata prasejarah.  

Variasi pesan yang terpercaya dapat digambarkan dengan kemampuan 

wisatawan untuk mencari informasi pembanding atas kualitas yang dirasakan. 

Pembanding ini berasal dari sumber yang telah dipercaya wisatawan untuk menilai 

destinasi wisata. Keberagaman sumber pesan yang dipercaya wisatawan dapat 

terbentuk dari beberapa hal, dalam penelitian ini secara spesifik diperoleh melalui 

kepercayaan wisatawan terhadap informasi yang beredar melalui media dalam 

jaringan (WOM elektronik). Banyaknya sumber informasi yang dapat dipercaya di 

media dalam jaringan memicu adanya variasi informasi yang muncul tentang 

destinasi. Hal tersebut membuat wisatawan mempunyai banyak pilihan untuk 
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memilih informasi mana yang mereka percaya. Oleh karena itu, tingkat 

kepercayaan wisatawan mampu didapatkan wisatawan sesuai dengan sumber 

informasi yang mereka percaya dengan membandingkan secara langsung dengan 

kualitas pelayanan yang mereka rasakan.  

Kemauan untuk menelisik argumen merupakan keinginan individu sebagai 

wisatawan untuk memberikan pendapat berkenaan dengan elaborasi kualitas yang 

dirasakan. Keinginan ini akan muncul secara personal bergantung pada kesediaan 

waktu wisatawan untuk mengelaborasi pesan persuasi. Penelitian ini menggunakan 

150 wisatawan dimana mereka mempunyai kesediaan waktu untuk mengevaluasi 

kualitas yang mereka rasakan ketika berkunjung. Dengan kata lain wisatawan yang 

juga berstatus sebagai responden penelitian mempunyai kesediaan waktu dan 

mempunyai kemauan untuk memberikan evaluasi terhadap pesan yang 

disampaikan melalui kualitas yang mereka rasakan. Oleh karena itu terdapat 

kemungkinan wisatawan untuk cenderung memproses pesan persuasi.  

Wisatawan yang mempunyai motivasi tinggi akan cenderung menggunakan 

rute sentral (melakukan elaborasi) sedangkan wisatawan yang mempunyai motivasi 

rendah akan cenderung menggunakan rute periferal. Namun tinggi rendahnya 

motivasi bukan menjadi satu-satunya faktor untuk digunakannya petunjuk sentral, 

tetapi turut ditentukan juga oleh kemampuan (ability) wisatawan untuk memproses 

pesan. Motivasi yang tinggi namun tidak adanya kemampuan untuk memproses 

juga dapat mempengaruhi penggunaan rute periferal. Berikut kerangka analisis dan 

pembahasan penggunaan proses mental. 
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Gambar 39. Kerangka analisis elaboration likelihood 

 
Sumber: Olah peneliti (2019). 

3.3. Aktivasi peripheral route 

Aktivasi rute periferal dalam penelitian ini dapat dipetakan melalui dua parh 

hipotesis, yaitu hipotesis satu dan hipotesis enam. Hipotesis satu menggambarkan 

proses mental yang sangat rendah sehingga memunculkan pengaruh langsung 

antara pesan (menggunakan kualitas) terhadap minat untuk berkunjung kembali. 

Sedangkan hipotesis enam menggambarkan proses mental yang rendah dimana 

kualitas yang dirasakan (sebagai pesan) melalui pernyataan sikap berupa kepuasan 

dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Dengan kata 

lain, penggunaan rute periferal dapat digambarkan melalui pengaruh langsung 

quality terhadap revisit intention dan pengaruh tidak langsung yaitu melalui 

mediator tourist satisfaction. 

3.3.1. Kualitas menumbuhkan minat berkunjung kembali 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hipotesis satu ditolak karena tidak 

signifikan. Kualitas yang dirasakan tidak mampu mempengaruhi minat untuk 
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berkunjung kembali. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa kualitas sebagai pesan 

persuasi belum tentu memberikan pengaruh terhadap minat untuk berkunjung 

kembali. Meskipun penerimaan kualitas mempunyai nilai tinggi namun pada 

kenyataannya tidak mampu memberikan pengaruh positif terhadap minat untuk 

berkunjung kembali.  

Kemunculan nilai negatif memperlihatkan bahwa bentuk hubungan ini tidak 

berfungsi dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa heuristik yang 

kurang sesuai seperti rendahnya favorable heuristic, credibility heuristic, maupun 

consensus heuristic. Ketidaksukaan terhadap bentuk wisata atau produk/jasa yang 

diberikan (termasuk dalam favorable heuristic) dapat menjadi faktor penting 

mengapa hubungan tersebut ditolak. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan 

wisatawan yang tidak mempunyai kesukaan dengan wisata sejarah khususnya 

terhadap edukasi prasejarah memungkinkan tidak munculnya minat untuk 

mengulangi kunjungan sedangkan wisatawan yang mempunyai kesukaan terhadap 

nilai-nilai sejarah maupun prasejarah memungkinkan untuk memberikan feedback 

positif berupa keinginan untuk berkunjung kembali. Selain itu, kredibilitas sumber 

(credibility heuristic) dan pembandingan sumber yang dapat dipercaya (consensus 

heuristic) juga dapat menjadi penentu penggunaan petunjuk periferal.  

Penggunaan rute periferal dalam elaboration likelihood terjadi ketika 

receiver kurang memperhatikan pesan. Melalui H1 dapat diartikan bahwa proses 

mental yang rendah mampu memunculkan jalan pintas dalam menanggapi pesan 

persuasi. Lemahnya proses mental dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, 

karena isu yang disampaikan kurang relevan atau bukan menjadi pemikiran penting 
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bagi wisatawan. Persepsi kualitas (sebagai pesan) berperan penting, sehingga dapat 

diindikasikan bahwa kualitas yang dirasakan masih berupa kualitas standar yang 

pasti dimiliki destinasi wisata. Kedua adalah kredibilitas komunikator, namun 

dalam hal ini sumber persuasi sudah terlihat dengan jelas yaitu pengelola sehingga 

wisatawan secara tidak langsung berhadapan dengan sumber pesan itu sendiri. 

Ketiga adalah gaya dan format pesan dengan kata lain cara memberikan kualitas 

pelayanan. Berdasarkan H1, format penyampaian pesan atau cara memberikan 

pelayanan belum mampu mempengaruhi minat. Hal ini dapat diindikasikan bahwa 

kualitas yang dirasakan (sebagai pesan) tidak memberikan daya tarik kepada 

wisatawan dengan kata lain penggunaan kualitas sebagai promosi kurang maksimal 

sehingga tidak mampu memunculkan minat wisatawan untuk berkunjung kembali. 

Keempat adalah kondisi atau mood yang dimiliki wisatawan saat menerima pesan. 

Namun pada model penelitian ini tidak bisa memperlihatkan atau memprediksi 

kondisi (mood) wisatawan ketika berkunjung. 

3.3.2. Peran kepuasan dalam memunculkan minat berkunjung kembali 

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara quality 

dengan tourist satisfaction. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas yang 

dirasakan wisatawan mampu mempengaruhi kepuasan pengunjung. Melalui model 

yang telah dirancang dapat diartikan bahwa pesan persuasi melalui kualitas mampu 

mempengaruhi attitude (sikap) terhadap destinasi. Kemudian, tourist satisfaction 

terbukti memberikan pengaruh positif terhadap revisit intention. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kepuasan yang dijadikan pernyataan sikap memberikan 

pengaruh positif terhadap minat untuk berkunjung kembali (sebagai behavioral 
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intention), sehingga semakin puas wisatawan akan berbanding lurus dengan 

keinginan untuk berkunjung kembali. Kedua koefisien tersebut (H2 dan H3) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara quality dengan 

revisit intention. Hal ini sesuai dengan model penelitian yang ingin dikembangkan 

melalui hipotesis enam.  

Kepuasan wisatawan mampu mengintervensi hubungan kualitas yang 

dirasakan terhadap minat berkunjung kembali. Secara tidak langsung pesan 

persuasi berupa kualitas yang dirasakan mempunyai pengaruh tidak langsung 

terhadap minat untuk berkunjung kembali melalui sikap yang dibentuk melalui 

kepuasan wisatawan. Hasil H6 yaitu tourist satisfaction mengintervensi hubungan 

quality dengan revisit intention yang menghasilkan nilai signifikan dan 

menunjukkan bahwa kepuasan wisatawan memberikan pengaruh supresi atau 

penekan. Hal ini juga membuktikan bahwa kepuasan wisatawan mempunyai peran 

penting dalam memunculkan minat kunjung kembali melalui kualitas yang 

dirasakan. Oleh karena itu peran kepuasan, dalam hal ini memenuhi kepuasan 

wisatawan, menjadi faktor penting untuk diperhatikan.  

Dimensi penting yang memperlihatkan bagaimana kepuasan menekan minat 

berkunjung kembali adalah peran kepuasan spesifik terhadap jasa dan fasilitas, 

konfirmasi harapan, dan kepuasan secara menyeluruh. Kepuasan secara spesifik 

memperlihatkan bagaimana wisatawan merasa puas dengan pelayanan dan fasilitas 

yang diberikan. Sebagai perusahaan jasa peran petugas dalam memberikan 

pelayanan dan ketersediaan fasilitas yang mendukung menjadi faktor penting yang 
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perlu diupayakan. Tingginya kepuasan yang secara spesifik terhadap pelayanan dan 

fasilitas menjadi faktor penting untuk menilai kepuasan berwisata.  

Memenuhi ekspektasi wisatawan juga menjadi faktor penting untuk 

mengukur kepuasan wisatawan. Ekspektasi merupakan harapan atau gambaran 

awal yang dimiliki wisatawan, sehingga semakin dekat kualitas yang dirasakan 

dengan ekspektasi yang dibayangkan akan menentukan kepuasan wisatawan 

terhadap destinasi. Kepuasan secara menyeluruh juga menjadi faktor penentu 

kepuasan wisatawan terhadap destinasi. Melalui kepuasan menyeluruh wisatawan 

dapat terbantu dengan pernyataan sikap apakah mereka merasa puas atau tidak puas 

atas semua kualitas yang diberikan. 

Secara spesifik jika wisatawan merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan maka kemungkinan untuk berkunjung kembali tinggi. Hal ini dibuktikan 

dengan indikator kepuasan pelayanan menjadi faktor penentu kepuasan wisatawan. 

Hal ini turut memperlihatkan bagaimana perusahaan mampu memberikan 

pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan. Kepuasan tersebut juga ditunjang 

dengan fasilitas yang disediakan. Hal ini dibuktikan dengan pengaruh indikator 

kepuasan terhadap fasilitas berpengaruh terhadap penilaian kepuasan wisatawan. 

Maka semakin tinggi kualitas yang dirasakan wisatawan akan mempengaruhi 

kepuasan terhadap pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Hal ini menjadi 

prediktor penting untuk menumbuhkan minat kunjung kembali.  

Sebelum melakukan kunjungan, wisatawan mempunyai gambaran destinasi 

apa yang akan dituju, apa yang ada di destinasi, apa yang bisa dilakukan, dan apa 

yang akan didapatkan dari kunjungan tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya 
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ekspektasi di benak wisatawan yang perlu untuk dikonfirmasi, dengan kata lain 

menjadi harapan wisatawan terhadap destinasi. Gambaran awal atau ekspektasi 

wisatawan inilah menjadi penting untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu semakin 

tinggi harapan yang diinginkan terkonfirmasi maka semakin tinggi kepuasan yang 

dirasakan. Hal ini dibuktikan dengan hubungan indikator dimensi kepuasan 

menjadi faktor penting penentu kepuasan wisatawan. Secara menyeluruh jika 

wisatawan merasakan puas dengan kualitas yang dirasakan maka kemungkinan 

wisatawan merasa puas dengan kunjungan mereka menjadi tinggi. Oleh karena itu 

menjadi penting bagi pengelola destinasi untuk memuaskan wisatawan yang 

berkunjung.  

Pada alur penggunaan kepuasan sebagai suppressor (H6) memperlihatkan 

bahwa penggunaan rute periferal bergantung pada beberapa heuristis penting dan 

kaidah keputusan sederhana. Keberadaan heuristik ini yang kemudian membantu 

wisatawan dengan proses mental rendah (namun lebih baik dari H1) untuk 

mempengaruhi minat. Pertama favorable heuristic, berdasarkan dimensi kepuasan 

spesifik dan konfirmasi harapan terlihat bahwa nilai kepuasan terhadap fasilitas dan 

pelayanan serta kesesuaian pengalaman dengan ekspektasi yang tinggi dapat 

dijadikan sebagai perkiraan empiris dalam mempengaruhi minat untuk berkunjung 

kembali. Wisatawan dalam hal ini melakukan observasi secara langsung sehingga 

hasil penilaian tersebut menjadi penting untuk memastikan mereka akan melakukan 

kunjungan kembali atau tidak. Kedua credibility heuristic atau kepercayaan 

terhadap sumber yang kredibel. Wisatawan mengunjungi Museum Sangiran dan 

secara langsung menilai kualitas yang diberikan destinasi. Bersamaan dengan itu 
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wisatawan secara tidak langsung mereka menerima pesan persuasi (berupa kualitas) 

dari sumbernya, sehingga tingginya kepuasan yang dirasakan (memperlihatkan 

sikap wisatawan terhadap destinasi) dapat dijadikan faktor penting bagi wisatawan 

untuk memperkirakan apakah mereka akan berkunjung kembali atau tidak. Ketiga, 

consensus heuristic atau kesepakatan terhadap berbagai sumber yang dipercaya. 

Hal ini memungkinkan digunakan jika persuasi dilakukan dengan berbagai sumber 

pesan.  

Penggunaan kaidah keputusan sederhana dapat terlihat melalui H6. Pertama, 

jika kepuasan wisatawan tinggi atau terpenuhi maka kemungkinan mereka untuk 

berkunjung kembali semakin besar, begitu pula sebaliknya, jika kepuasan 

wisatawan rendah maka kemungkinan wisatawan untuk kembali semakin kecil. 

Analogi tersebut perlu untuk diberikan kepada wisatawan dengan kata lain 

memberikan pelayanan hingga membuat wisatawan puas menjadi faktor penting 

yang harus dilakukan pengelola Museum Sangiran.  

Kedua bentuk penggunaan rute periferal tersebut juga memperlihatkan 

perbedaan dua antara wisatawan yang hanya berkunjung dengan wisatawan yang 

berkunjung karena mempunyai motif tertentu. Wisatawan yang hanya berkunjung, 

dalam artian tidak mempunyai minat atau ketertarikan terhadap wisata prasejarah 

akan cenderung mengurungkan minat mereka untuk berkunjung kembali (H1). 

Berbeda dengan wisatawan yang mempunyai ketertarikan terhadap wisata 

prasejarah, mereka akan cenderung memunculkan minat untuk berkunjung kembali 

(H6). Hal ini dikarenakan motif ketertarikan wisatawan ini perlu dikonfirmasi 
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melalui sikap yaitu tingkat kepuasan sehingga kemungkinan mereka mempunyai 

pijakan kuat untuk menggunakan analogi keputusan sederhana. 

3.4. Aktivasi central route 

Aktivasi rute sentral digambarkan melalui H7. Hipotesis tersebut menggambarkan 

proses mental tinggi yang terjadi pada wisatawan. Penggunaan rute sentral 

dilakukan ketika; wisatawan mempunyai motivasi yang tinggi terhadap isi pesan 

persuasi, terdapat kemampuan wisatawan untuk mengevaluasi kualitas sebagai 

pesan, dan kemauan individu untuk mengevaluasi pesan. Ketiga hal tersebut yang 

menentukan bagaimana rute sentral digunakan oleh wisatawan selaku receiver. 

Model penelitian melihat proses elaborasi yang dilakukan melalui aktivitas WOM 

elektronik. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana motivasi wisatawan 

didapatkan dari pencarian informasi di media dalam jaringan (aktivitas WOM 

elektronik) yang digunakan untuk mengelaborasi pesan. Maka dari itu, WOM 

elektronik mempunyai peran mediasi untuk mendukung pesan persuasi. 

Hasil penelitian memperlihatkan quality sebagai pesan persuasi dapat 

mempengaruhi aktivitas WOM elektronik (H4 signifikan). Hasil itu menunjukkan 

bahwa kualitas yang diberikan Museum Sangiran pada kenyataaannya mampu 

mempunyai peran penting dalam membentuk informasi di media dalam jaringan. 

Pada penggunaan rute sentral, kualitas yang dirasakan berpengaruh terhadap 

aktivitas WOM elektronik. Artinya, kualitas yang dirasakan wisatawan (sebagai 

receiver) akan membandingkan informasi yang mereka dapatkan dengan mudah di 

media dalam jaringan.  
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Aktivitas WOM elektronik berpengaruh terhadap minat wisatawan atau 

dengan kata lain aktivitas electronic WOM mampu mempengaruhi revisit intention, 

dibuktikan dengan H5 yang menunjukkan hasil signifikan. Hasil tersebut 

menandakan aktivitas WOM elektronik (mencari informasi melalui media dalam 

jaringan) dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung kembali. 

Muatan informasi tentang Museum Sangiran dapat membentuk minat wisatawan 

untuk berkunjung kembali. Berdasarkan hasil tersebut maka electronic WOM 

mempunyai peranan penting sebagai mediator dalam memediasi pesan persuasi 

(quality) dalam memunculkan minat untuk berkunjung kembali ke Museum 

Sangiran.  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa electronic WOM mampu 

mengantarai hubungan quality dengan revisit intention (H7). Hal tersebut 

membuktikan bahwa motivasi wisatawan dalam mengelaborasi kualitas (sebagai 

pesan persuasi) untuk mempengaruhi minat kunjung kembali dapat dipengaruhi 

oleh aktivitas WOM elektronik. Aktivitas WOM elektronik yang dimaksudkan 

adalah pencarian informasi yang beredar di media dalam jaringan dimana informasi 

yang didapatkan mampu memunculkan minat wisatawan untuk mengunjungi 

Museum Sangiran kembali. Atas hasil tersebut, memunculkan informasi positif 

pada media dalam jaringan menjadi strategi penting yang harus dilakukan. Hal ini 

membuktikan bahwa perkembangan media informasi, yang berdampak pada 

perubahan perilaku wisatawan, secara signifikan dapat mempengaruhi minat untuk 

berkunjung kembali. 
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Pada situasi tersebut perilaku wisatawan dapat dipahami melalui beberapa 

atribusi dimana hal ini memungkinkan mempengaruhi perilaku mereka. Hal 

tersebut didasarkan pada dua bentuk pengaruh penting. Pengaruh internal 

merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu sedangkan faktor 

eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar individu (Littlejohn & 

Foss, 2016: 73). Hal ini memperlihatkan bahwa kemungkinan individu 

menggunakan atribusi internal hanya terjadi pada hasil intepretasi yang murni 

berasal dari memahami perilakunya sendiri seperti kesukaan, kemampuan, atau 

usaha. Sedangkan atribusi eksternal lebih memungkinkan terjadi pada hasil 

intepretasi karena perilaku wisatawan dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti 

pertimbangan orang lain dalam mengintepretasi pesan. Hal tersebut akan 

mempengaruhi proses intepretasi seseorang. Secara garis besar, observasi secara 

eksternal memperlihatkan bagaimana memahami perilaku individu dengan melihat 

bagaimana orang lain berperilaku. Dengan meminjam pemahaman dari teori 

atribusi, hal ini menunjukkan adanya tendensi terhadap perilaku orang lain dan hal 

ini difasilitasi oleh informasi di media dalam jaringan. 

Dalam elaboration likelihood, pesan diperiksa dengan teliti dan rasional. 

Oleh karena itu memunculkan persuasi yang efektif memerlukan peran kredibilitas 

sumber, motivasi, dan isi pesan dimana ketiga hal tersebut memainkan peran 

penting untuk mengubah sikap dan membentuk minat. Pertama, dalam hal ini yang 

disebut dengan wisatawan adalah mereka yang melakukan kunjungan ke Museum 

Sangiran sehingga mereka selaku receiver bertemu langsung dengan sumber pesan 

dan kredibilitasnya sebagai sumber informasi dapat dipercaya. Hal tersebut berbeda 
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dengan wisatawan yang ingin berkunjung dan mencari informasi, mereka perlu 

mempertimbangkan kredibilitas sumber yang akan mereka percayai. Aktivitas 

WOM elektronik dapat memfasilitasi wisatawan maupun calon wisatawan untuk 

memilih sumber mana yang akan mereka percayai atau dianggap kredibel. 

Bersamaan dengan itu aktivitas WOM elektronik yang dilakukan wisatawan juga 

akan menumbuhkan motivasi mereka untuk mengelaborasi pesan. Hal tersebut 

memungkinkan pengelola untuk memunculkan informasi berkualitas dan sesuai 

dengan kebutuhan informasi wisatawan maupun calon wisatawan. 

Kedua adalah isi pesan. Kualitas yang dirasakan sebagai pesan menjadi 

faktor penting untuk dipenuhi karena terbukti berpengaruh positif terhadap 

electronic WOM (H4). Hal ini membuktikan bahwa kualitas dirasakan dapat 

mempengaruhi aktivitas WOM elektronik ketika hendak menggunakan rute sentral. 

Hal ini turut didukung dengan tingginya kualitas yang dirasakan dapat digunakan 

wisatawan lain untuk berbagi pengalaman mereka saat berkunjung, sehingga 

kebutuhan informasi di media dalam jaringan akan bertambah.  

Ketiga motivasi untuk mengelaborasi pesan. Wisatawan yang termotivasi 

untuk melakukan elaborasi selalu melakukan pembenaran terhadap opini yang 

mereka keluarkan meskipun tidak selalu logis, dengan kata lain wisatawan mencari 

rekognisi atas pesan yang diterimanya. Dalam penelitian ini rekognisi secara 

spesifik diperlihatkan melalui pencarian informasi pada media dalam jaringan 

(electronic WOM). Rekognisi yang didapatkan melalui media dalam jaringan 

terbukti signifikan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa wisatawan mempunyai 

sumber informasi yang dapat mereka percaya melalui media dalam jaringan. Hasil 
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pencarian informasi tersebut kemudian digunakan sebagai pembanding atas 

kualitas yang mereka rasakan. Banyaknya informasi yang beredar memfasilitasi 

wisatawan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan mereka harapkan, 

sehingga jika dikaitkan dengan berbagai rasionalitas jawaban untuk mengelaborasi 

kualitas (sebagai pesan) maka wisatawan dapat dengan mudah memilih sumber 

pesan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan elaborasi mereka.  

Kualitas melalui aktivitas WOM elektronik memungkinkan wisatawan 

untuk mencari minat berkunjung kembali melalui informasi-informasi yang beredar 

di media. Hal ini memperlihatkan bagaimana orang lain sebagai wisatawan 

menyikapi kualitas yang pernah dirasakan ketika berkunjung. Sehingga dalam 

penggunaan atribusi eksternal informasi yang terkumpul dapat dijadikan dasar 

untuk mengetahui faktor-faktor situasional mempengaruhi minat wisatawan. 

Dimensi-dimensi penting yang memprediksi bagaimana aktivitas WOM 

elektronik menjadi variabel penekan adalah platform assistance, social benefit, 

venting feelings, concern for others, dan helping company. Kepercayaan terhadap 

informasi dan ketersediaan informasi penting tentang destinasi yang diberikan 

melalui suatu platform berperan penting untuk menggunakan aktivitas WOM 

elektronik sebagai rujukan informasi. Ini menunjukkan bahwa wisatawan percaya 

dan merasakan manfaat dari interaksi virtual yang mereka lakukan. Hal ini juga 

didukung dengan munculnya beragam ekspresi yang dapat diungkapkan informan 

di media dalam jaringan. Maka, semakin beragam ekspresi yang hadir dapat 

dimaknai sesuai dengan apa yang wisatawan rasakan. Hal itu dipercaya sebagai 

kejujuran yang dimiliki wisatawan lain ketika berkunjung ke destinasi wisata. 
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Keuntungan sosial dan perhatian antar sesama wisatawan juga menjadi 

faktor penting dalam aktivitas WOM elektronik. Secara sadar wisatawan 

mempunyai keinginan untuk membantu merekomendasikan destinasi melalui 

aktivitas WOM elektronik karena hal itu juga akan membantu wisatawan lain. Hal 

ini merupakan kebalikan dari apa yang mereka rasakan ketika mendapatkan 

informasi dari wisatawan lain yang dibagikan di internet. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan bahwa informasi yang didapatkan dari diskusi virtual menjadi sumber 

informasi penting yang akan mempengaruhi perilaku wisatawan di masa depan. 

Kekhususan perilaku dalam pencarian atribusi eksternal kemungkinan tidak 

terlihat. Kemudahan penggunaan platform dapat menjadi penyebab rendahnya 

kekhususan terhadap pesan kualitas yang diobeservasi. Ketersediaan dan 

kepercayaan terhadap informasi yang beredar memungkinkan untuk menjadi 

rujukan atau bahan wawasan tentang bagaimana bagaimana orang lain menyikapi 

kualitas. Hal ini memungkinkan mampu memberikan banyak pandangan kepada 

wisatawan sehingga munculnya atribusi eksternal melalui kepuasan menjadi tidak 

begitu besar. Melalui aktivitas WOM elektronik wisatawan merasakan banyak 

manfaat penting dari kegiatan berbagi informasi (sebagai penerima pesan).  

Informasi-informasi penting tentang destinasi memungkinkan didapatkan 

dengan cepat dan mudah. Fitur ekspresi atau sebagai sebuah ungkapan perasaan 

terhadap kualitas memungkinkan wisatawan terpengaruh dengan bagaimana orang 

lain merasakan pengalaman yang sama. Hal ini memungkinkan terjadinya 

konsensus atau kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus yang didapatkan. 

Munculnya review kunjungan, komentar pribadi terhadap destinasi, maupun 
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pandangan wisatawan lain yang dibagikan di media dalam jaringan dapat dijadikan 

faktor penentu bagaimana informasi akan memberikan dampak konsensus bagi 

pembacanya (dalam hal ini adalah wisatawan yang berkunjung). Maka dari itu, 

kemungkinan terjadinya konsensus rekasi sangat memungkinkan untuk terjadi. Hal 

ini turut didukung dengan tingginya penetrasi keuntungan sosial yang didapatkan 

wisatawan dalam bermedia. Semakin banyak keuntungan sosial yang dirasakan 

maka semakin banyak informasi yang dapat dijadikan pegangan atau petunjuk 

bagaimana individu harus berperilaku. Penggambaran bagaimana orang lain atau 

wisatawan lain bersikap menjadi poin penting untuk mencari atribusi eksternal 

melalui WOM elektronik. 

Media dalam jaringan pada kenyataannya mampu memfasilitasi banyak 

informasi penting yang sekiranya dibutuhkan seitan individu. Maka melalui 

kegiatan WOM elektronik wisatawan memungkinkan memahami dirinya dengan 

membentuk atribusi ekternal. Proses memahami ini dapat dijadikan sebagai acuan 

bagaimana menggunakan rute sentral dalam proses mental, yaitu menggunakan 

informasi yang didapatkan dari aktivitas WOM elektronik. Hal ini turut 

memperlihatkan bagaimana WOM elektronik mampu menekan kualitas dalam 

membentuk minat wisatawan untuk berkunjung kembali. 

Kemampuan dalam mengelaborasi kualitas (sebagai pesan) disesuaikan 

dengan tingkat pemahaman receiver terhadap destinasi wisata. Rute sentral 

digunakan ketika terjadi proses mental yang tinggi, dengan kata lain wisatawan 

yang mempunyai kecenderungan untuk menggunakan rute sentral mempunyai 

pemahaman yang cukup tentang destinasi wisata, terlepas mereka ingin melakukan 
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kunjungan kembali (menerima pesan persuasi) atau tidak (menolak pesan). 

Sehingga penggunaan rute sentral melalui motivasi electronic WOM dapat 

memunculkan elaborasi yang tinggi dan nantinya akan menghasilkan perubahan 

sikap yang bersifat lama dan kuat. Dalam penerapannya hal ini akan memberikan 

keuntungan kepada pengelola destinasi. 

 

 

 


