
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

?.1 Kajian Empiris

Beberapa peneliti ielah melakukan penelitian untuk menghasilkan

kerangka konseptual atau mernberikan bukti empiris mengenai hubungan antara

variable City lmage (Cl), City Uniqueness (CU), City Authenticity (CA),

Kepuasan wisatawan alau Visitor Safisfacfibn (VS) dan Minat wisatawan untuk

berkunjung kembali atau Revlsil /nfenftbn (Rl).

2.1.1 City lmage dan VrciforSafisfacfi'on

Hsiu-Jung Chou (2013) melakukan penelitian yang berjudul "The Effect of

the Visitor's Consumption Experience and Tourism lmage on Tourist Satisfaction

and Revisit lntention of Taiwan's Night Markets". Penelitian ini dilakukan melalui

kuesioner terhadap 586 responden pengunjung pasar malam di Taiwan untuk

melihat hubungan antara citra pariwisata (tourism image|, keuntungan

rekreasional {recreational benefit), kepuasan pengunjung (folrnsf safisfacfibn)

dan keinginan untuk berkunjung kembali (revtsit intention)" Kerangka

penelitiannya terlihat dalam gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka model penelitian

Tourism lmage

Consumption Experience

Recreational Benefits

Sumber: Hsiu-Jung Chou (2013)

Revisit Intention

13
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra {image) rnengenai pasar

malam di Taiwan mempunyai hubungan positif signifikan terhadap tingkat

kepuasan pengunjung.

Penelitian lain juga dilakukan oleh P.Ramseook-Munhurrun et al. (2015)

dalam jurnalnya yang berjudul "Examining the structural relationships of

destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty: Case of

Mauritius'. Dalam jurnalnya, peneliti menginvestigasi hubungan antara citra

tempat wisata (destination image), dan nilai yang diberikan wisatawan terhadap

tempat wisata tersebut (perceived value), dan menguji apakah hal tersebut

mempengaruhi kepuasan dan loyalitas wisatawan. Kerangka penelitiannya

terlihat dalam gambar 2.2 dibawah ini:

Gambar 2.2
Kerangka Model Penelitian

$umber: P.Ramseook-Munhum;n et al. (201 5)

Dari hasil 370 kuesioner yang diberikan kepada pengunjung tempat

wlsata Mauritius, didapat bahwa destination image dan perceVed value memiliki

pengaruh yang sangat penting terhadap tingkat kepuasan pengunjung.

2.1.2. CW Authenfictty dan Ulsffor Sattsfadion

Anne-Marie Hede and Romana Garma {z014l melakukan penelitian

dalam jumal nya yang berjudul 'Perceived adhenticity of the visitor experience in



15

museum$". Penelitian ini dilakukan untuk rnengkaji konsep otentisitas pada

museum beserta hal-hal terkait penyebab dan akibat dari otentisitas tersebut.

Kerangka penelitian yang ditawarkan terlihat dalam gambar2.3 berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Model Penelitian

I

I

Sumber: Anne-Marie Hede and Romana Garma (2014)

Penelitian dilakukan terhadap pngunjung museum dan dalam

investigasinya, peneliti membuat hipotesa bahwa pengalaman yang dirasakan

pengunjung mengenai autentbitas akan dipengaruhi oEh 3 hal, yaitu faktor

pengunjung itu sendiri, faktor muaeum dan fiaktor material yang berada di

museum tersebut. Peneliti juga ingin menguji apakah sifat hedonrs dan keragu-

raguan yang dimiliki tiap pengunjung memiliki pengaruh terhadap penilaian

otentisitas mu$eum. Sehingga pada akhimya hipotesa lain akan teruji yaitu

apakah otentisitas museum berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung dan

hypocrisy museum itu sendiri. Hasil penelitian yang diproleh terkait kepuasan

adalah nilai otentitas mu$eum berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung.

2.1.3 Ctty Untquenex dan VisfforSatfsfacdon

Azize Sahin et al. (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "The effects

of brand expriences, Trust and Satisfaction on building brand loyalty; an

empirical research on global brands" mencoba menguji hubungan antara

pengalaman terhadap suatu brand (brand experience), kepercayaan terhadap
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suatu brand, kepuasan dan loyalitas. Dalam penelitiannya dijabarkan bahwa

yang dimaksud dengan pengalaman terhadap suatu brand (brand experience\

adalah tanggapan atau respon berupa sensasi, p€rasaan, pemahaman dan

perilaku akibat stimulus yang diberikan brand tersebut seperti keunikan, desain

brand, identitas, bentuk, komunikasi yang dilakukan dan lingkungan. Kerangka

penelitian yang ditawakan terlihat dalam gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4
Kerangka Model Penelitian

Satisfaction

Brand Experience Brand Loyalty

Brand Trust

$umber: Azize Sahin et al. (2011)

Penelitian dilakukan terhadap pengguna rnerk dan tipe kendaraan yang

sama di Istanbul, Turki. Dan hasil penelitian tersebut adalah pengalaman

terhadap suatu brand berhubungan positif terhadap tingkat kepuasan,

kepercayaan dan byalitas.

Terkait penelitian tercebut diatias, penulis rnencoba menguji apakah

variabel brand kendaraan yang tedapat pada penelitian diatas apabila diganti

menjadi kota akan memiliki pengnruh yang juga positlf terhadap kepuasan

konsumen kota tercebut, dalam hal ini adalah pengunjung atau wisatawan.

Penelitian yang diajukan nantinya akan d$abarkan $esuai dengan pemahaman

city branding menurut Muge Riza et al.(2012), city branding terdiri dari tiga atribut

yaitu citra (imagel, keunikan (unigueness), dan keaslian (authenticityl.
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2.1.4 City lmage dan Revisft lntention

Sri Astuti Pratminingsih et al. GA14) dalam penelitiannya terhadap 268

wisatawan kota Bandung, seperti yang tertulis dalam jurnalnya yang berjudul

"Roles of motivation and destination image in predicting tourist revisit intention: A

case of Bandung-lndonesia", menyatakan bahwa citra (image) suatu tempat

adalah variable yang sngat penting yang mempengaruhi kenginan untuk

berkunjung kembali (revisit intention). Citra yang baik di benak pengunjung atau

wisatawan akan suatu tempat akan menjadikan pengunjung tersebut memilih

tempat yang sama untuk dikunjungi di kemudian hari.

Menurut Hong-Bumm Kim and Sanggun Lee (2015) dalam jurnalnya yang

berjudul "lmpacts of city personality and image on revisit intention" city image

dapat diidentifikasikan menurut 3 hal, yaitu dinamis (wisata belanja, kehidupan

malam, fasilitas, tata lahan dan kemegahan), spesifik (bangunan eksotis,

keberadaan sejarah, atraksi yang menarik wisatawan dan museum/galeri seni)

dan stabil (bersih, ramah, aman dan terpercaya). Hasil penelitian terkait afy

image dan keinginan berkunjung kembali, yang dilakukan terhadap 332 orang

Korea Selatan yang berkunjung ke negara lain, adalah ketiga faktor pembentuk

city image memiliki pengaruh penting terhadap keinginan wisatawan untuk

berkunjung kembali. Model dari penelitiannya terlihat pada gambar 2.5 berikut:
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CiW PersonaliW

Gambar 2.5
Model Hasil Penelitian

City lmage

Sumber: Hong-bumm Kim and Sanggun Lee (2015)

Sedangkan P.Ramseook-Munhurrun et al. (241q dalam jurnalnya yang

berjudul "Examining the structural relationships of destination image, perceived

value, tourist satisfaction and loyalty: Case of Mauritius" mengernukakan hal

yang berbeda. Dalam penelitiannya diperoleh bahwa tidak ada hubungan yang

signifikan antara destination image dan loyalitas. Disini peneliti mengartikan

loyalitas sebagai keinginan wisatawan untuk berkunjung kembali dan keinginan

wisatawan untuk merekomendasikan tempat wisata tersebut kepada orang lain.

Hubungan antara destination image dan loyalitas adalah tidak langsung karena

melalui perceived value dan tingkat kepuasan {satisfaction) sebagai mediator.

2.1.5 Ctty Adhenticity dan Revisif lntention

Penelitian terkait apakah keautentikan suatu tempat atau even

berpengaruh terhadap niat pengunjung untuk datang kembali telah dilakukan

oleh Hyojin Kim dan Mark A Bonn (2016) yang tertuang dalam jurnal berjudul "Do

Tourist perceptions of winery experiences affect behaviorial intentions?"

Penelitian ini dilakukan dengan mensurvei masing-masing 150 orang dari tiga

perkebunan anggur di Florida. Hasilnya adalah pengalaman autentik yang

diperoleh wisatawan saat mengunjungi perkebunan anggur akan meningkatkan
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keinginan wisatawan tersebut untuk berkunjung kembali. Pengalaman autentik

tersebut adalah pengalaman terkait mencicipi anggur, atmosfir perkebunan,

pemberian label pada botolanggur dan pemberian informasi pada botol anggur.

Penelitian lain dilakukan oleh Lan-Lan Chang et al. (20141 dalam

jurnalnya yang berjudul "Creative tourism: A Preliminary examination of creative

tourists' motivation, experience, perceived value and revisit intention" terhadap

wisatawan yang berkunjung ke 3 tempat wisata di Taiwan yang memiliki

keterkaitan dengan budaya Taiwan yang bersifat otentik. Hasilnya adalah

otentisitas suatu destinasi wisata memiliki pengaruh terhadap keinginan untuk

berkunjung kembali melalui pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan.

Sedangkan motivasi wisatawan dan nilai yang diharapkan akan didapat oleh

wisatawan memiliki pengaruh yang tidak terlalu signifikan.

2.1.6 City Uniqueness dan Revisft lntention

Hailin Qu et al. (2011) dalam jurnalnya yang berjudui "A model of

destination branding: lntegrating the concepts of the branding and destination

image" menguji dan membentuk model teori dari desttnation branding yang

terintegrasi dengan konsep branding dan desfrnation image. Model penelitiannya

tampak pada gambar 2.6 berikut:

Gambar 2.6
Kerangka Model Penelitian

Sumber : Hailin Qu et al. (2011)
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Penelitian dilakukan terhadap 1264 pengunjung di pusat wisata

Oklahoma dan hasilnya adalah destination image berperan sebagai mediasi

antara ketiga komponen pembentuk image dan apa yang hendak dilakukan

wisatawan berikutnya (behaviorial intention). Citra yang kuat mengenai suatu

destinasi sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya tujuan dalam praktek branding

yaitu membaca keinginan pengunjung, tetapi akan lebih baik apabila dijadikan

mediator untuk mempengaruhi perilaku wisatawan. Penelitian ini juga

menyarankan bahwa dipasar pariwisata yang terus berkompetisiini, suatu tujuan

wisata haruslah memiliki brand image yang kuat dan positif, yang didapat dari

citra destinasi wisata yang kognitif, unik dan afektif sehingga mampu

meningkatkan jumlah wisatawan baru maupun jumlah wisatawan yang

berkunjung kembali.

2.1.7 Visitor Safisfaction dan Revisit lntention

Hsiu-Jung Chou (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "The Effecl of

the Visitofs Consumption Experienceand Tourism lmage on Tourist Satisfaction

and Revisit lntention of Taiwan's Night Markets" juga mengemukakan bahwa

kepuasan pengunjung memiliki hubungan positif terhadap keinginan untuk

berkunjung kembali. Peneliti melakukan observasi mengenai karakteristik

wisatawan yang berkunjung ke pasar malam, dikaitkan dengan pengalaman

yang dikonsumsi, citra wisata, keuntungan yang diperoleh dari berwisata, tingkat

kepuasan wisata dan keinginan wisatawan untuk berkunjung kembali. Model

penelitiannya tannpak pada gambar 2.7 berikut:
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Tourism lmage

Consumption

Experience

Revisit

lntention

Recreational

Benefits

Sumber: Hsiu-Jung Chou (2013)

2.1.8 City lmage, WsiforSafrsfaction dan Revisit lntention

Hubungan antara City lmage, visitor satisfaction dan revisit intention

digambarkan dalam penelitian Dwi Suhartanto et al. (2016) yang beiudul"Tourist

loyalty toward shopping destination: the role of shopping satisfaction and

destination image". Penelitian yang dilakukan terhadap 563 wisatawan asing

dan domestik di lndonesia ini menawarkan konsep teori dan bukti empiris

mengenai hubungan antara loyalitas wisatawan terhadap destinasi belanja

dengan kepuasan berbelanja dan citra destinasi. Hasil penelitian ini adalah citra

sebuah destinasi belanja dan faktor kepuasan wisatawan saat berbelanja sangat

penting pengaruhnya bagi loyatitas wisatawan terhadap destinasi tersebut.

Penelitian inijuga menyebutkan bahwa citra sebuah destinasi merupakan faktor

yang sangat penting untuk menentukan tingkat kepuasan berbelanja wisatawan

secara keseluruhan dan juga tingkat loyalitas wisatawan terhadap destinasi

belanja tersebut. Model penelttiannya tampak pada gambar 2.8 berikut:

Gambar 2.7
Kerangka Model Penelitian

_--->

/
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Gambar 2.8
Kerangka Model Penelitian

t
!

t;
Sumber: Dwi Suhartanto et al.(2016)

2.{.9 Clty Unlquqtess, WsiforSatisfac{ion dan Revrsit lntention

Penelitian ini menjembatani celah penelitian sebelumnya dengan

memberikan peran pada Safisfacfbn sebagai variabel mediator atau intervening

dalam hubungan antiara City Unfiueness dengan Rew.Ef lnterrtion. Merujuk pada

penelitian sebelumnya Azue Sahin et al. (2011), Hailin Qu et al. (2011) dan Hsiu-

Jung Chou (2013) malo diduga : Adanya hubungan anatara City Uniqueness

(CU) tefiadap Revisd lntention (Rl) melalui Visitor Safisfacfion (VS). Penelitian-

penelitian terdahulu dapt mernberikan gambaran mongenai hubungan antara

CiU Uniqueness dengan Revisif lntention, City Uniqueness dengan SafisfactioA

dan Safisfacfion dengan Rersrl lntention.

2,1iA Cfty Authenticl ty, Wsttor Satisfactton dan Rerlsif lntentiort

Hubungan antara City Authenticity, Visitor Saflsfacfion dan Revisff

lntention dijelaskan dalam penelitian Kolar dan Tabkar eAOn yang berjudul .The

meaning of tourists' authentic experiences for the mad<eting of cultural heritage

sites'. Penelitian ini diberikan kepada penguniung situs Romawi di 4 negana

Eropa untuk mengetahui seberapa authentik pengalaman yang mereka alami.

Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan penilaian authentik yang dirasakan

&Aribute of $hoppirq
Srtisfar{ron

I

i't t::ll,l
i_.-.-,-,-._._.-,-,_,-._._ _,_:
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antara wisatawan yang banyak terlibat dengan yang sedikit terlibat dan antara

wisatawan domestik dan wisatrawan asing. Penelitian ini juga menemukan

adanya hubungan positif antara pengalaman authentik yang diasakan dengan

kepuasan dan loyalitas wisatawan. Secara lebih rinci, penelitian-penelitian

tersebut diringkas pada Tabel2.1. berikut:

Tabel2.l
Rekapitulasi Pemetaan Jurnal yang Berhubungan dengan

Yariabel Penelitian

No Peneliti/Tahun/Judul Tuiuan dan alat
Analisis

Hasil

1 Hsiu-Jung Chou (2013)

The effed of the visitor's
consurnption experience
and tourism image on
tourist satisfaction and
revieit intention of Taiwan's
Night markets

Menganalisa hubungan
antara tourism image,
keuntungan melakukan
rekreasi, kepuasan
wisatawan daan
keinginan untuk
berkunjung kembali.
Analisa kuantitatif

Gambaran mengenai
wisata pasar malam
memiliki hubungan
positif signifikan
terhadap kepuasan
wisatawan dan
kepuasan wisatawan
juga berhubungan
positif signifikan
dengan keinginan
untuk berkunjung
kembali.

2. P.RamseookMunhurrun et
al. (2015)

Examining the structural
relationships of destination
image, perceived value,
towist satisfaciion and
loyalty: ease of Mauritius

Menjelaskan hubungan
antara citra suatu
deatinasi, perceived

value, kepuasan
wisatawan dan loyalitas
wisatawan $ehingga
terbentuklah rnodet

konseptual mengenai
citra suafu desdinasi.

Analisa Kuantitatif

Tidak adanya
hubungan langsung
yang signifikan antara
citra sebuah destinasi
dan tingkat loyalitas
akan tetapicitra
destinasi berpengaruh
secara tidak langsung
terhadap loyalitas
melalui perceived
value dan kepuasan
sebagai rnoderasinya.

J. Anne-Marie Hede and
Romana Garma (2014)
Perceived authenticity of
the visitor experience in

museums.
Conceptualization and
initial empirical findings

Menginvestigasi konsep
mengenai otentisitas
dan hal-halyang
menjadi sebab dan
akibat terkait museum.

Analisa kuantitatif

Rasa skeptic dan

harapan dari
pengunjung
merupakan sumber
awaldari nilai
otentisitas museum
yang diharapkan oleh
pengunjung. Dan
perceive authenticity
mempengaruhi
kepuasan pengunjung
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'abel2.

No PenelitiffahunlJudul Tujuan dan alat
Analisis

Hasil

dan hypocnsy
perusahaan yang
diharapkan

4. Sri Astutiet al. (2014)
Roles of motivation and
destinantion image in
predicting tourist revisit
intention: A case of
Bandung - lndonesia

Menjabarkan model
teoritis untuk
mengetahui pengaruh

citra sebuah destinasi
dan motivasiterhadap
kepuasan wisatawan
dan keinginan untuk
berkunjung kembali.

Analisa kuantitatif.

Citra sebuah
destinasidan
motivasi
mempengaruhi
kepuasan wisatawan
dan kepuasan
secara langsung
mempengaruhl
keinginan untuk
berkunjung kembali.

5 Hong-bumm Kim and
Sanggun Lee (2015)
lmpac{s of city
personality and image on
revisit intention

Mengkaji hubungan
antara personalitas

sebuah kota dan citra
kota dan dampaknya
terhadap keinginan
untuk berkunjung
kembali.
Analisa kuantitatif

Spesifik tentang
sebuah kota:

dinamis, spesifik dan
static menunjukan
pengaruh positif

terhadap keinginan
berkunjung kembali
wisatawan.

6 Hyojin Kim dan Mark
A.Bonn(2016)
Do tourist perceptions of
winery exeriences affect
behavioral intentions

Mengidentifikasi
apakah pengalaman

otentik wisatawan
saat mengunjungi
pembuatan anggur
berpengaruh
terhadap behavioral
intention mereka.

Analisa Kuantitatif

Adanya hubungan
positif antara
pengalaman otentik
wisatawan dengan
keinginan untuk
berkunjung kembali.
Dan yang menarik
ternyata tidak ada
hubungan signifikan
antara keinginan
untuk
merekomendasikaan
wisata anggur
dengan pengalaman
mereka selama
berwisata anggur

7 Hailin Qu et al. (2011)
A model of destination
branding: lntegrating the
concepts of the branding
and destination image

Membentuk dan
menguji modelteoritis
dari destination
branding, yang
mengintegrasikan
konsep branding dan
destination image.

Destination image
berperan sebagai
mediasiantara
ketiga komponen
pembentuk image
dan apa yang
hendak dilakukan
wisatawan
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abel 2.
No Peneliti/Tahun/Judul Tujuan dan alat

Analisis
Hasil

Analisa Kuantitatif berikutnya
(behaviorial
intention\.

I Azize Sahin et al. (2011)
The Effects of Brand
Experiences, Trust and
Satisfaction on Building
Brand Loyalty;An
empirical research on
GlobalBrands

Mengkajidampak dari
brand experiences
dengan nilai
kepercayaan
terhadap suatu brand,
kepauasa dan
loyalitas.

Analisa Kuantitatif

Brand Expenbnces,
kepuasan dan
kepercayaan
memiliki hubungan
positif terhadap
loyalitas.

I DwiSuhartanto et al.
(2016)
Tourist loyalty toward
shopping destination: the
role of shopping
satisfaction and
destination image

Memberikan konsep
teoridan buktiempiris
mengenai hubungan
antara loyalitas
wisatawan terhadap
destinasi belanja
dengan kepuasan
saat berbelanja dan
citra destinasi belanja
tersebut.

Analisa Kuantitas

Kepuasan
wisatawan saat
berbelanja dan
citra sebuah
destinasi belanja
mempengaruhi
loyalitas
wisatawan
terhadap destinasi
belanja tersebut.
Citra sebuah
destinasi
merupakan hal
yang sangat
penting yang
menentukan
kepuasan
wisatawan saat
berbelanja secara
menyeluruhdan
juga menentukan
loyalitas
wisatawan
terhadap destinasi
belanja tersebut.

10 Tomaz Kolar dan Vesna
Zabkar {2OOT)
The meaning of tourists'
authentic experiences for
the marketing of cultural
heritage sites.

Mengujikonsep
authentisitas dalam
hubungannya dengan
kepuasan dan
loyalitas wisatawan
yang berguna untuk
memasarkan
pariwisata situs
peninggalan sejarah.

Analisa Kuantitatif

Otentisitas
pengalaman yang
dirasakan wisatawan
berhubungan positif
dengan kepuasan
dan loyalitas
wisatawan.
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'abel2.

No Penelitiffahun/Judul Tujuan dan alat
Analisis

Hasil

11 Lan-Lan Chang et al.

ea14)
Creative tourism: a
preliminary examination
of creative tourists'
motivation, experience,
perceived value and
revisit intention

Mengujihubungan
antara motivasi,
pengalaman, nilai
yang diharapkan dan
minat berkunjung
kembali wisatawan
terhadap destinasi
wisata kreatif
(creative tourism
destination) yang
berkaitan dengan
budaya lokalTaiwan
yang otentik.

Analisa Kuantitatif

Minat berkunjung
kembali wisatawan
ke sebuah destinasi
wisata yang memiliki
keotentikan budaya
dipengaruhi oleh
pengalaman yang
dirasakan oleh
wisatawan.
Sedangkan pegaruh
motivasidan nilai
yang diharapkan
akan didapat
wisatawan tidak
begitu signifikan.

2,2 Kajian TeoritiE

2.2.1 Keinginan untuk bet{tunjung kembali {Rwisfihrtenfionl

2,2.1.1 Definisi Keinginen Untuk Berkuniung Kembali (Ranistt lntenttonl

Penelitian ini bertujuan untuk menge*ahuipengaruh faktor pembentuk ctfy

braffiing terhadap minat berkunjung kembali wisatawan. Keinginan untuk

berkunjung kembali wisatawan (revisit intention) merupakan topik yang cukup

banyak diteliti bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai tujuan sebuah

destinasiwisata.

Chen and Tsaidalam Vanesss A.Quintalet al. (2010) mengatakan bahwa

keinginan wisatauan untuk berkunjung kembali (revrcif intention) secara konsep

digambarkan sebagai keputusan pengunjung untuk memilih mengunjungi suatu

tempat yang sama. Ada beberapa hal yang menyebabkan wisatawan memilih

untuk berkuniung kembali, salah satunya disebabkan karena wisatawan telah

menemukan kesesuaian antara harapan yang diinginkan dengan nilai evaluasi

yang dirasakan terhadap tempat wisata tersebut atau secara umum wisatrawan

mera$a puas (Hong*Bumm Kim, 2015). Pendapat serupa juga disampaikan oleh
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Cheng-Fei Lee (2015) yang mengatakan bahwa semakin puas pengunjung

teffiadap sebuah destinaei, semakin besar kemungkinan mereka untuk

hrkuniung kembali dan bahkan merekomendasikan destinasi tersebut kepada

orang lain.

Hal lain yang dapd menjadi penyebab wisatawan memutuskan untuk

berkunjung kembali ke sebuah destinasi wisata adalah adanya memori akan

pengalaman yang mereka miliki tentrang destinasi tereebut (S.J.Bames et

a1.,2016). Hal ini dikarenakan pada umumnya kegiatan wisata dilakukan untuk

mencari pengalaman dan wisatawan rcla mencari dan membayar untuk

pengalaman tersebut. Sehingga pengalaman yang didapat tersebut kelak akan

diingat oleh wisataunn untuk mengambil keputusan apakah akan rnemilih untuk

bErkunjung kernbali ke destinasitersebut ataukah tidak. Lebih lanjut S.J Bames

et al.(2016) menjelaskan balrwa memori akan pengalaman yang mampu

mempengaruhi keputusan berkunjung kembali wisatawan dalah rnemori positif

terbaru yang didapat oleh wisatawan saat berkunjung kedestinasitersebut bukan

memori positif yang terdahulu maupun perkiraan pengelaman positif yang

mungkin akan dialami mendatang.

2.2.1.2 Dimensi Revisit lnbntion

Julander et al., 1997 dalam Jay lGndapully dan hri $uhartanto (2000),

Banven dan $hoemaker (1998) dan Getty dan Thompson (1994) rnembagi

perilaku byalitas wisataran kedalam 2 dimensi:

1. Dimensibehavioural

Merepresentasikan perilaku konsumen yang memufuskan untuk

melakukan psnbelian kembali. Atau dalam korileks wisata, perilaku

wisatauftan memutuskan untuk hrkunjung kembalike sebuah destinasi

wisata.
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2. Dimensiattitudinal

Merepresentasikan perilaku konsumen yang tidak hanya memutuskan

untuk melakukan pembelian kembali tetapi juga memberikan

rekomendasi produk tersebut kepada orang lain. Dimensi ini

menunjukan bahwa konsumen telah memilki sifat loyal terhadap

sebuah produk.

Kedua dimensi tersebut memiliki keterkaitan secara langsung terhadap

tujuan city branding yaitu mempengaruhi konsumen untuk berkunjung kembali ke

kota Malang dan bahkan merekomendasikan Kota Malang kepada orang lain.

2.2.1.3 Revisit lntention dan Teori Keputusan Pembelian

Menurut Kotler (2000), dalam mengambil keputusan pembelian,

konsumen melalui 5 tahapan yaitu:

1. Pengenalan masalah

2. Pencarian lnformasi

3. Evaluasialternatif

4. Keputusan pembelian

5. Perilaku pasca pembelian

Terkait hal tersebut dan sehubungan dengan keberagaman perilaku

konsumen atau dalam penelitian ini adalah wisatawan, maka sebuah kota harus

benar-benar tanggap mengetahui apa yang menjadi keinginan wisatawan. Agar

wisatawan tersebut menjadi wisatawan yang loyal dan akan datang berkunjung

kembali dikemudian hari.

Terkait perilaku wisatawan, Solomon et al. (2002) menjabarkan consumer

behavior adalah sebuah proses saat individu atau kelompok memilih, membeli

atau membuang sebuah produk, jasa, ide atau pengalaman dengan tujuan

memenuhi keinginan dan hasratnya. Sehingga pada dasarnya kota memiliki
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kewajiban memenuhi dan memuaskan hasrat wisatawannya melalui produk yang

ditawarkan.

Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen menurut

Swasta dan Handoko (2000), yaitu:

1. Motivasi

Motivasi adalah penggerak dalam diri seseorang yang mampu

memaksanya melakukan sebuah tindakan. Motivasi dapat berupa

pertimbangan-pertimbangan maupun pengaruh yang mampu

mendorong seseorang untuk melakukan pembelian.

Ada 2 jenis motivasi pembelian menurut Sigit (2002) yang mampu

mempengaruhi seseorang saat mengambil sebuah keputusan

pembelian, yaitu motivasi rasional dan motivasi emosional. Motivasi

rasional adalah motivasi pembelian yang didasarkan pada kenyataan-

kenyataan yang ditunjukan oleh suatu produk kepada konsumen dan

merupakan atribut produk yang fungsional dan dan obyektif

keadaannya, misal kualitas dan harga. Sedangkan rnotivasi emosional

yaitu motivasi pembelian yang berkaitan dengan perasaan dan

kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indera dan pada

umumnya bersifat subjektif dan simbolik, contoh dengan menggunakan

barang atau jasa tersebut dapat meningkatkan status sosial ataupun

saat mengggunakan sebuah brand mampu menunjukkan status

ekonominya.

2. Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses yang membuat seseorang memilih,

mengorganisasikan dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan

yang diterima menjadi suatugambaran yang berarti dan lengkap

tentang dunianya (Kanuk, 2000). Sedsangkan Kotler dan Amstrong
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(1996) menambahkan bahwa meskipun kondisi dan keadaan )rang

dihadapi sarna, namun persepsi seosrelng terhadap produk atau jasa

tersebut dapat berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya proses

selaksi terhadap berbagai stimulus yang ada.

Persep.si be*aitan dengan perilaku se$eorang dalam mengambil

keputusan terhadap apa yang dikehendaki. Sehingga persepsi

konsumen sangat diperlukan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang

menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman bagi

produk kita.

Selain motivasi dan prsepsi, saat menilai sebuah objek yang akan

diminati untuk dimiliki dipertukan juga sebuah sikap. Slkap adalah sebuah

evaluasi )rang menyeluruh dan memungkinkan seseorang untuk merespon

dengan cara )rang menguntungkan atrau $dak terhadap obyek yang dinilai. Sikap

adalah pemyataan-pernyataan atau penilaian evaluatif berkaitan dengan objek,

orang ataupun peristiwa (Robbins, 20m).

Simamora (2002) rneniabarkan sikap kedalam tiga komponen, yatu:

1. Komponen Cognitive

Komponen rynrtive merupakan kepercayaan konsumen dan

pengetahuan konsumen terhadap suatu objek. Semakin tinggi dan

positif kepercayaan konsumen teftadap sebuah brand, maka

komponen cognitive tersebut akan mendukung sikap secara

keseluruhan.

2. Komponen Atrective

Komponen affective merupakan komponen emoeional yang

merefleksikan pera$aan seseorang terhadap sebuah obyek, apakah

obyek tersebut diinginkan atau disukai ataukah tidak.
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3. Komponen Behavioral

Komponen behavioral merupakan refleksi kecenderungan dan perilaku

aktual terhadap suatu objek dan komponen ini akan menunjukkan

kecederungan untuk melakukan tindakan.

Lebih lanjut, Loudan dan Delabitta (20M) memperjelas hubungan antara

ketiga komponen sikap tersebut ke dalam gambar 2.9 berikut:

Gambar 2.9
Model Proses Keputusan Pembelian

Komponen Cognitive
(Kepercayaan terhadap Brand|

,t

Komponen Affective
(Evaluasi Brond)

.t

Komponen Conative

(Niatan untuk membeli)

2.2.2 Bnndlng

Seperti yang telah dijehskan pada sub bab 2.2.1. sebelumnya, saat

wisatawan akan mengambil sikap unfuk datang berkunjung kembali ke suatu

kota atau destinasi wisata, terl€bih dahulu wbatawan tersebut akan mehlui

proses rfiempercalai brand kota, mengevaluasi brand kota dan kemudian

memutuskan untuk datang berkunjung kembali ke kota tersebut.

Terkail hal tersebut, pada dasarnyra American Marketing Association

(AMA) menjabarkan pengertian branding sebagai nama, istilah, rambu, simbol,

atau dmain, ataupun kombinasi diantaranya, lrang bertujuan untuk memberikan

identitas pada suatu produk atau jasa yang ditawarkan dan untuk membedakan
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produk atau jasa tersebut dengan produk atau jasa hinnya dalam sebuah

kompetisi. Oleh karena itu pengertian brand lebih dari sekedar produk, karena

brand memiliki dimensi yang mampu membedakan sebuah produk dengan

prduk lain yang sejenis. Perbedaan ini dapat bersifat rasional dan trangible,

berkailan dengan perbrma produk sebuah brand, maupun yang bercifat

simbolik, emosbnal dan intangible, berkaitan dengan hal yang direprsentasikan

oleh brand tersebut (Kelbr,2013).

2.2.2.1Breindtng dan Konsep Bnnd EqurA

Konsep branding pada dasarnya telah mampu diterima secara luas

$ebqgai salah satu strategi pemasaran yang sangat efektif selama bertahun-

tahun (Kotler, Bowen dan Makens, 2013). Terkait hal tersebut, konsep brand

equw pun turut menarik perhatian beberapa peneliti karena dianggap mampu

memberikan pengaruh terhadap sebuah brand. Brand Egurty merupakan

rangkuman dari seluruh hal ataupun aset yang dimiliki oleh sebuah brand, yang

mampu digunakan untuk mengukur nilai sebuah brand tersebut dimasa lampau

serta memprediksi nilainya dimasa mendatang (Pike, 2007,201A\. BnN Equity

juga dapat diartikan sebagai perbedaan cara pandang konsumen dalam memilih

produk yang tehh memiliki brand dan produk yang belum memiliki brand

meskipun kdua produk tersebut rnemiliki fitur yang sama (Yoo, Donthu dan Lee,

2000). Brand EqurU dianggap mampu dijadikan daear yang kuat dahm

memprkenalkan eebuah produk baru karena manpu membeclakan prodult

tersebut dari pesaing dan mampu mempertahankan posisi brand tersebut dalam

kompetisi (H.w-Chow et al., 2017).

Saat mempelajari konsep brand equtty, ada dua sudut pandang yang lazim

digunakan, yaitu:
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1. FinancialBased Brand Equity

Brand Equity dikaitkan dengan peningkatan keuntungan maupun

jumlah aliran dana di masa mendatang dan juga brand equ$ dikaitkan

dengan biaya penggantian sebuah brand maupun nilai likuiditas nya

(Simon dan Sullivan, 1993).

2. Consumer Based Brand Equity

Brand Equity diartikan sebagai perbedaan dampak yang diterima oleh

konsumen, yang diakibatkan oleh pengetahuan yang dimiliki oleh

konsumen tersebut terhadap sebuah brand saat merespon suatu

aktivitas ataupun program pemasaran yang dilakukan oleh bnand

tersebut (Keller, 1 993).

Penelitian ini menggunakan konsep Consumer Eased Brand Equity

karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keinginan konsumen apakah

akan melanjutkan menggunakan suatu brand atau tidak (Keller, 2001).

2.2.3 City Branding

Mengingat pentingnya branding bagi sebuah kota untuk menarik minat

wisatawan datang berkunjung ke sebuah kota dan adanya kondisi kota yang

saling berkompetisi untuk memperkenalkan potensi isatanya ke publik, maka city

branding dapat dijadikan salah satu strategi pemasaran yang efektif. City

branding adalah kegiatan yang bertujuan untuk menemukan atau menciptakan

keunikan sebuah kota, sehingga membuat kota tersebut berbeda dengan kota

lainnya (Ashworth, 2009)" Kegiatan city branding ini adalah suatu hal yang

popular dan sering digunakan oleh sebuah kota untuk berkompetisi dengan kota

lainnya (L.Zhang dan S.X. Zhao,2009)

Kavaratzis dan Ashworth (2007) juga menyatakan hal sejenis bahwa

hampir setiap kota memiliki kegiatan city branding didalam agendanya yang

bertujuan untuk membangun ulang citra kota karena city branding masih
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dianggap sebagai kegiatan efektif yang mendasar dalam sebuah strategi

pemasaran. Penerapan strategi pemasaran sebuah kota secara garis besar

berkaitan dengan kegiatan konstruksi, komunikasi dan manajemen dari city

image. Sehingga diketahul bahwa sasaran dari kegiatan pemasaran sebuah kota

adalah citra kota yang meupakan awal terbentuknya brand kota (Kavaratzis,

2004). L.Zhang dan S.X. Zhao (2009) menambahkan, kegialan city branding

harus pula memperhatikan bagaimana budaya dan sejarah, pertumbuhan

ekonomi dan perkembangan sosial, infrastruktur dan arsitektur, tata kota dan

lingkungan, mampu dikombinasikan menjadi sebuah identitas yang menjual dan

dapat diterima semua.

De Chernatony and McDonald (1992) menjabarkan sebuah brand yang

dikatakan berhasil sebagai produk, jasa, orang atau ternpat yang mampu

diidentifikasi sehingga pembeli atau pengguna mampu menerima nilai lebih dan

keunikan yang ditawarkan tersebut secara relevan dan sesuaidengan kebutuhan

yang mereka cari. Beberapa usaha ted<ait branding tercebut kemudian

dikembangkan kedalam pendekatan pemasaran yang lebih komprehensif dan

dilakukan kedalam beberapa area spesifik dari p/ace branding. KavaraEis (2005)

berpendapat bahwa place branding lelah berkembang kedalam beberapa

wilayah seperti place of origin branding, culture and entematinment branding,

nation branding dan desfination branding. Pada umumnya peneliian terkait place

branding dilakukan pada lingkup destination branding yang berorientasi pada

lingkup pariwisata (Walmsley dan Young, 1998). Penelitian-penelitian ini berfokus

pada citra yang ditimbulkan akibal place atau city branding dan pengambilan

keputusan yang dilakukan wisatawan dalam kaitannya dengan perilaku benrisata

(Echtner and Ritchie, 1991).

Terkait pemahaman mengenai city branding yang lebih menyeluruh, ada

beberapa teori dari penelitian terdahulu yang menjelaskan atribut-atribut
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pembentuk crfy branding. Muge Riza et al.(2A1\ menjelaskan, secara garis

besar city branding terdiri dari tiga atribut yaitu citra (image), keunikan

{uniqueness), dan keaslian (authenticity). Dan saat membahas mengenai city

branding beserta atributnya, tidak bisa lepas dari 3 faktor yang berperan dalam

kegiatan branding, yaitu produk, yang membuat produk (producer) dan

konsumen (Kavaratzis dan Ashworth, 2005).

Sicco Van Gelder (2008) dalam artikelnya yang berjudul "An lntroduction

to City branding" menjelaskan lebih lanjut bahwa sebuah kota harus memikirkan

apa yang dapat ditawarkan maupun apa yang mampu ditawarkan dimasa depan.

Kota harus menciptakan sebuah brand yang mampu menjelaskan nilai sebuah

kota yang mampu membuat bisnis institusi maupun penduduk mengingatnya,

dan mampu membuat investor, pengunjung, orang-orang berbakat, komentator

maupun orang-orang berpengaruh lainnya untuk merekomendasikan kota

tersebut kepada orang lain. City branding tidak hanya menjadi tanggung jawab

pernerintah daerah maupun departemen terkait lainnya melainkan juga menjadi

tanggungjawab stakeholder lainnya sehingga bersama-sama mampu

memberikan pesan yang konsisten mengenai sebuah kota kepada pihak

eksternal.

2.2.4 Citra Sebuah Kota (City lmagel

Untuk dapat memaksimalkan peran citra dalam strategi pemasaran

sebuah kota, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian citra itu sendiri. Melalui

pemahaman tersebut, sebuah kota akan mampu menyusun strategi serta

kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif.

2.2.4.1 Definisi City lmage

Citra akan sebuah tempat sangat penting untuk menarik minat

pengunjung dan beberapa penelitian telah dilakukan terkait hal ini (Richards and

Wilson, zO04). Kotler et al (1993) dalam Kim dan Lee (2015) mendefinisikan citra
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akan suatu tempat (place image) sebagai kumpulan harapan, hal-hal yang

diidealkan dan kesan yang diperoleh seseorang mengenai suatu tempat.

Sedangkan Keller (2008) menjelaskan citra suatu brand sebagai persepsi

konsumen terhadap suatu brand yang direfleksikan oleh gambaran mengenai

brand tersebut yang terdapat dalam ingatan konsumen.

Beberapa peneliti mengkaitkan citra kota dengan identitas kota. ldentitas

adalah sesuatu yang nyata dan jelas terlihat pertama kali maupun sesuatu yang

mampu secara kuat membentuk gambaran dalam benak seseorang meskipun

orang tersebut belum pemah melihatnya sama sekali. ldentitas adalah sesuatu

yang eksklusif dan tidak mudah untuk dibentuk (Muge Riza et a1.,2012). Bagi

sebuah kota, Citra memegang peranan penting terhadap identitas. Citra sebuah

kota adalah sesuatu yang kritikal dalam menciptakan identttas yang positif dan

mudah dikenali(H,Qu et al., 201't).

Bagi sebuah destinasi wisata, citra sebuah destinasi wisata merupakan

sebuah variabel yang sangat penting untuk menentukan tingkat kepuasan dan

keinginan berkunjung kembali (revisit intention) wisatawan, sehingga hal ini

diharapkan menjadiperhatian bagi para pengambil keputusan didestinasiwisata

tersebut (Sri Astuti et a|.,2014).

Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan citra sebuah destinasi

atau kota, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan even atau ac€ra-

acara yang mampu menarik perhatian pengunjung untuk datang. Arnegger dan

Herz (2016) melakukan penelitian terkait hal ini pada even Eurovision Song

Contest di Baku, Azerbaijan dan hasilnya adalah selain pendapatan yang

diterima kota bersangkutan meningkat, citra kota dan negara itupun turut

meningkat. Bahkan citra tersebut juga diterima oleh orang yang tidak berkunjung

ke kota tersebut, hal ini dikarenakan banyaknya media yang memberitakan even

ini.
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Dari beberapa haldiatas, dapat kita ketahui bahwa citra yang terbentuk di

mata pengunjung maupun yang ingin dibentuk oleh kota tersebut sangat

menentukan penyusunan strategi pemasaran sebuah kota.

2.2.4.2Dimensi City lmage

Baloglu dan Brinberg (1997) dan Umit Basaran (2016) menyebutkan

bahwa cilra (image) suatu tempat secara keseluruhan terbentuk dari 3 komponen

yang saling terkait, yaitu:

1. Persepsi (cognitive), yaitu hal-hal yang terkait dengan harapan seseorang

terhadap atribut yang melekat pada destinasi.

Contoh yang termasuk komponen ini adalah kondisi alam, kondisi

budaya, kondisi lingkungan dan masyarakat, infrastruktur dan fasilitas,

kemudahan akses, serta harga dan nilai.

2. Emosi (affective), yaitu respon emosional atau perasaan seseorang yang

mucul terhadap suatu tempat.

Contoh yang termasuk komponen ini adalah perasaan puas, perasaan

tertarik, perasaan santai dan perasaan bersemangat.

3. Global (conative), yaitu kesan menyeluruh, baik positif ma{.lpun negatif

mengenai suatu tempat.

Contoh yang termasuk komponen ini adalah minat untuk berkunjung

kembali, minat untuk meberikan rekomendasikan dan kenginan untuk

memberikan komentar positif tentang destinasi kepada orang lain.

Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi. Umit Basaran (2016)

menyebutkan bahwa komponen cognitive dan affective dapat digunakan untuk

memprediksikan perilaku pengunjung terhadap sebuah destinasi di masa

mendatang, seperti keinginan untuk berkunjung kembali, merekomendasikan

kepada orang lain dan memberikan promosi positif (positive word of mouth).

Selain itu, masih dari penelitian yang dilakukan Umit Basaran, diketahui pula
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bahwa komponen affective dipengaruhioleh komponen cognitive dan komponen

affective juga herperan sebagai medlasi antara komponen cognitive dan

conative. Lebih lanjut dijehskan dalam gambar 2.10 berikut:

Gambar 2.10
Kerangka Model Penelitian

Affectir-e
destiaatioo image

s,:16+*

Cognitile
dertiuadoa image

0-T1l*+ Ccrati..'e
destioati$[ inige

-*---+ dkect eftct
- -* -) rndirect effect {mediatron}

Sumber: Umit Basaran (2016)

Pendapat lain disampaikan oleh Milman dan Pizam (1995) yang

menyebutkan bahwa destination image terdiri3 komponen, yaitu:

1. Produk. Contohnya: kualitas suatu atraksi

2. Perilaku dan sikap darituan rumah destinasi

3. Lingkungan. Contohnya: pemandangan, iklim dan fasilitas yang ada.

Lu Lu et al.(2015) melakukan penelitian di Litchi Bay, China untuk menguji

pengaruh mediasi citra sebuah kota terhadap keterlibatan wisatawan dalam

aktivitas saat berwisata, autentisitas dan tingkat kepuasan wisatawan. Dalam

penelitian ini Lu Lu et al., berpendapat citra sebuah destinasi berkaitan dengan 3

faktor:

1. Lingkungan wisata (Tourism Environment)

Kondisi dan keadaan lingkungan tempat wisata tersebut berada. Hal yang

termasuk kedalam faktor ini adalah arsitektur bangunan, pemandangan

dan makanan khas daerah terebut.
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2. Lingkungan sosial dan infraetruktur wi$ata (Socra, environment and

To u ri s m I nf ra stru ct u rel

Kondisi sosial di area wisata dan juga infrastruktur yang menunjang

daerah wisata tersebut. Hal yang masuk dalam faktor ini adalah

keramahan penduduk, transportasi yang tersedia, dan kualitas jasa atau

layanan yang diberikan saat menikmati wisata.

3. Nilaidan Kemudahan akses (value and arcessibifiyl

Terkait harga yang harus dibayarkan dan yang akan diterima $aat

menikmati destinasiwbata. Dan juga kemudahan akses menuju sebuah

destinasi. Hal yang termasuk dalam faktor ini adalah harga yang harus

dibayarkan, informasiyang bisa didapat dan keramaian didestinasi.

2.2.5 Keunikan sebuah kota (CW Untquen*sl

Saat mempoeisikan sebuah brand di pasar, brand tercebut harus memiliki

kemampuan untuk berkompetisi dipasar atau memiliki nilai jual yang unik,

sehingga rnampu diiadikan alasan bagi konsumen untuk memilih brand tersebut

(Keller,2O13).

Bagi sebuah kota, hampir setiap kota memiliki keunikan tersendiri yang

terbentuk dari citra dan memori yang terbentuk @a setiap benak pengunjung,

tsaik bersifat pmitif maupun negatif (Muge Riza, 2012). Kavaratzis dan A-shworth

(2005) mengatakan bahwa sebuah tempat, atau dalam hal ini destinasi wisata,

harus memilki keunikan agar 1) dikenal keberadaannya, 2) tertanam di pikiran

pengunjung sebagaitempat yang memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan

pesaing nya dan 3) dapat diterima oleh pengunjung sama seperti tujuan dari

destinasi tersebut.

Keunikan sebuah kota pun dapat diciptakan dan ditemukan agar mampu

dijadikan bagian dari kegiatan city branding yang berfungsi untuk membedakan

sebuah kota dengan kota hinnya (Ashworth, 2009). Hal-hal yang biasanya
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dijadikan suatu keunikan adalah makanan, musik atau bahkan slogan pintar dari

sebuah kota, seperti New York'City that never sleeps" dan Seatte .Emerald City''

(Elyna Kemp et a1.,2012).

Apostolakis et al. (2015) mengatakan pihak pmbuat aturan dan pengambil

keputusan di sebuah destinasi wisata sangat berperan dalam memasarkan

keunikan sebuah destinasi. Gontoh peran yang dapat dilakukan adalah dengan

mengadakan acara atau even berpkala intemasional atau dengan mencoba

mendaftarkan keunikan destinasi tersebut untuk diakui sebagai warisan

pninggalan dunia. Selain itu, penunjukan duta brand (brand ambas*ador) juga

dapat dilakukan untuk menarik minat strakeholder dan partisipan lainnya.

2.2,6 Antentisitas Sebuah Kota lfity At thentlcltyl

Autentisitas merupakan bagian dari konsep pema$aran dan merupakan

komponen yang turut menunjang keberhasilan branding sebuah kota (Beverland

et a|.,2008)

2.2.O.1 Defi nisi Ctty Arfflelntieity

Steiner and Reisinger (2006) bependapat bahwa otentisitas digunaltan

untuk merepresentasikan suatu keputusan yang bercifat komprehensif

lcomprehensive judgementl yang ditentukan oleh kepercayaan dalam

masl6arakat, harapan, preferensidan peruepsi dari latar belakang sosial maupun

personal wisatawan itu sendiri. Otentisitas memiliki arti yang lebih luas dari

sekedar original, benar dan asli (Jones, 2010 dan MKono, 20121

Banyak definisi dan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan

arti otentisitm, akan tetapi Mollda (2010) berpndapat bahwa pengertian

authentik dan otentisitas dapat dilakukan dengan tiga pendekatan: berdasarkan

karakteristiknya, tingkat verifkasi (pengalaman) dan berdasarkan keadaan (sfafe

of beingl. Definisiauthentik dapat digunakan untuk menjelaskan individu, objek,

komunikasi produk atau even dan berbagaitipe organisasi. Dalam hubungannya
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dengan parlwisata, hal ini sering dikaitkan dengan objek wisata, situs pariwisata

dan pengalaman benrisatra (Rickly Boyd, 2012)

Autentisitas eebuah kota atau destinasi iuga merupakan bagian yang

dapat ditonjolkan dalam melakukan strategi pemasaran sebuah kota atau

destinasi. Banyak cara dilakukan dalam menoniolkan autentisitas kotra. Salah

satu cara agarwisatrawan dapat menikmatiotentisitas sebuah kota atau destinai

adalah dengan menggunakan shategi pemasaran slwt tourisn B. Meng dan K

Choi (2016) melakukan penelitian terl€it persepsi otentisitas terhadap slow

taurism. Slow taurism adalah aktivttas wisata^ran untuk menikmati perjalanan

wisata sacara lambat, menikmati pemandangan yang ada dan meleburkan diri

kedalam lingkungan lokal. Wisatawan lambat (slor tourist) akan lebih dapat

meleburtan diri ke dalam masyarakat, tempat dan kehidupan lokal. Hasil

penelitian terkait slow tourism ini adalah pengetahuan dan keinginan untuk

mencari informasi mengenai destinasi wiseta sangat me{npengaruhi percepsi

$eseorang terhadap penilaian otentisitas sebuah destinasi wtsata.

2.2.8.2 Dimensi Glty Authenticity

Hyojin Kim dan MarkA. Bonn (2016) menjelaskan ada 3 pendekatan yang

dapat digunakan untuk memahami makna otentisitas dalam kaitannya dengan

perilaku wisatawan, yaitu:

1. Otentisitas Objektif

Otentisitas objektff dijabarkan sebagai pengertian otentisitas seperti pada

rnuseum. Autentisitas dilihat pada keaslian (orisinalitas) rcbuah obiek dan

otentisitas ini telah diverifikasi oleh ahli dibidang tersebut.

2. Otentisitas Konstruktif

Otentisitas yang diperobh dari bentukan atau opini lingkungan sosial.

CIentisitas adalah representasi dari penilabn, harapan, preferensi dan
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persepsi dari masyarakat dan wisatawan. Hal inijuga turut dipengaruhi

oleh latar belakang masyarakat dan wisatawan.

3. Otentisitas Eksistensial

CIentisitas yang diperoleh dari perasaan $eseorang setelah melakukan

aktivitas wlsata. Penilaian otentisitas ini didapat seseorang saat

melakukan aktivitas yang berbeda dari yang dilakukan sehari-hari.

Pengalaman otentik yang didapat wisatawan terhadap sebuah kota tidak

bisa lepas dari bagaimana perasaan yang dirasakan wisatrawan terhadap kota

tersebut. Y.Ram et al. (2016) membuat diagram konsep hubungan antara

keterkaitan wisatawan terhadap sebuah tempat (place attachmentl dan

otentisitas yang dirasakan terhadap tempat tersebut (perceived authenticity)

dengan menggunakan nilai warisan dan ikonisitas destinasi sebagai

moderasinya dalam gambar 2.11 berikut:

Gambar 2.11
Kerangka Model Penelitian
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Sumber: Y.Ram et al. (2016)

Diagram konsep (gambar 2.10) tersebut menunjukan bahvua otentisitas

sebuah tempat dipengaruhi oleh keterkaitan perasaan wisatawan terhadap

tempat tersebut dan dimoderasi oleh ikonisitas dan nilai warisan destsinasi

tersebut. Diagram konsep tersebut juga menjelaskan bahwa nilai vuarisan

sebuah destinasi Bangat penting dalam penyu$unan strategi perrrasaran,

mengingat penilaian wisatawan terkalt otentesitas sebuah destinasi dipengaruhi

oleh nilaiwarisan ter sebut.
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Lebih lanjut Sean Patrick Coary (2013) mengatakan, secara garis besar

ada 3 dimensiutama yang memegang peranan penting dalam otentisitas sebuah

brand, yaitu:

1. Menjadipionir

Mengarahkan dau menjadi petunjuk bagi industri yang dijalani dengan

menjadi yang pertama menemukan atau sebagai pionir dan sebagai

contoh bagi sebuah industri.

2. Menjaga keaslian produk

Menjaga karakteristik asli sebuah produk (misaldesain, rasa, suara atau

pro$es penrbuatan) dan tidak berubah karena dipengaruhi oleh pasar.

3. Tetap pada prinsip

Tetap berpegang teguh pada misi awal yang telah dicanangkan dan telah

diberitahukan pada konsumen dan tidak memilih untuk berubah karena

situasipasar.

2.2.7 Kepuasan pengunjung (Uisitor Sattslafronl

2.2.7 .1 Definisi Wsitor Satisfadian

Menurut Oliver (1980) yang dimaksud kepuasan (safisfacfibn) adalah

reaksi yang ditimbulkan akibat menggunakan suatu produk atau jasa. Sedangkan

menurut Ghoi and Chu (2001) konsumen dikatakan puas apabila pengalaman

yang didapat rnampu menimbulkan perasaan gembira, dibandingkan dengan

yang diharapkan. $edangkan konsumen dikatakan tidak puas apabila

pengalaman yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Reisingor and Tumer, 2003 dalam Allameh et al. (2015) mendefinisikan

tingkat kepuasan dalam berwisata yang ditunjukan dalam sebuah fungsi

perbandingan aniara harapan sebelum melakukan wisata dan setelah melakukan

wisata. $ehingga apabila wisatawan memiliki pera$aan yang men)renangkan

saat benvi$ata, maka wisatawan tersebut dikatakan puas. Akan tetapi
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sebaliknya, apabila wisatawan tersebut merniliki pengalaman yang tidak

mengenakan selama berwisata, wisatawan tercebut dikatakan tidak puas.

Secara umum, tingkat kepuasan wisatauan terbentuk dari evaluasi

mereka mengenai suatu tempat berdasarkan apa yang mereka harapkan dan

salah eatu faktor penting yang menentukan apakah uuisataunan tercebut akan

bed<unjung kembali dipengaruhi oleh pengalaman berkunjung mereka yang

sebelumnya. (Guntoro and Hui, 2013)

2.2,7,2 Dimensi Vtsitor Sati sf*tion

Dwi Suhartanto et al. (2016), dalam penelitiannya terhadap kepuasan

berbelanja wisatawan, membagi kepuasan wisatawan saat berbelanja kedalam 5

atribut:

1. Value (NilaD

Berkaitan dengan nilaiyang dibayarkan dan didapat oleh wisatawan. ltem

yang termasuk dalam value adalah kualitas prcduk, harga produk dan

potongan harga atau diskon.

2. Seruire (Jasa)

Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak pernberi jasa.

Itern yang termasuk dalam seruice adalah pelayanan karyawan toko dan

pengetahuan yang dimilikioleh karyawan toko.

3. Convenience (Kenyamanan)

Berkaitan dengan kerryamanan yang dirasakan saat berhlanja. ltem

yang ter masuk dalam convenienoe adalah keamanan saat hrbelanja,

kebrsihan area belanja dan kenyamanan saat berbelanja.

4. Attractiveness (Hal yang menarik)

Berkaitan dengan hal-hal yang mampu menarik minat wisatawan saat

bertehnia. ltern yang termasuk dalam attrac'tiveness adalah brand

produk, variasi produk, keunikan produk dan tampilan produk.



45

5. Accessibldy (Aksesibilitas)

Berkaitan dengan akses menuju tempat berbelanja. ltem yang termasuk

dalam accessibility adalah kondisi lalulintas menuju dan dari tempat

belanja dan lokasitempat belanja berada.


