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hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan 
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maupun di Perguruan Tinggi lainnya. 

2. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat 

dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Disertasi. Disertasi ini 

yang berjudul “Anteseden Electronic Word of Mouth: Destination Popularity, Self 

Congruity, Lifestyle Congruity dan Perceived Value dengan Conspicuous 

Tendencies sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wisatawan Petualangan di 

Jawa Timur)” dengan baik. Penelitian Disertasi ini dilatarbelakangi adanya 

pergeseran pola konsumsi masyarakat dari produk ke leisure dan masih terdapat 

kesenjangan penelitian self congruity dengan perilaku setelah beli serta model 

integratifnya yang diperluas dengan faktor eksternal dalam mempengaruhi 

perilaku setelah beli khususnya pada produk wisata. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi pada teori congruity dan signaling serta membantu 

pemasar, pengelola tempat tujuan wisata dalam merancang strategi pemasarannya. 

Peneliti memiliki kesadaran bahwa penelitian ini belum sempurna, memiliki 

berbagai hambatan dan kekurangan. Peneliti berharap adanya koreksi dan saran 

yang konstruktif dari semua pihak agar lebih sempurna. Semoga Disertasi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan para peneliti selanjutnya yang 

akan melakukan pengembangan lebih lanjut. 

Penyelesaian Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen ini, tidak 

terlepas dari peran seluruh pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu, dengan memohon ijin peneliti menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut ini: 

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. M Nasih, S.E., M.T., Ak., atas 

fasilitas dan kesempatan yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan 

pendidikan Program Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof. Dr. Dian 

Agustina, SE., M.Si., Ak., atas fasilitasi dan kesempatan yang diberikan 

selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu 

Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga 

Surabaya. 

3. Dr. Indrianawati Usman, Dra.Ec., M.Sc., selaku Ketua Program Doktor Ilmu 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, yang tak 

pernah henti memberikan fasilitas, kesempatan, dorongan, bantuan, 

bimbingan, arahan, mendorong munculnya gagasan, dan ide-ide baru, 

meluangkan waktu, dan memberikan kontribusi sehingga disertasi ini dapat 

terselesaikan. Semoga Allah memuliakan beliau dan membalas budi baiknya. 

4. Dr. Sri Hartini, SE, MSi, sebagai Promotor, yang telah meletakkan dasar-dasar 

teoritik yang dapat dijadikan bekal dalam menyelesaikan studi ini, dan tak 
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pernah lelah memberikan fasilitas, kesempatan, dorongan, bantuan, 

bimbingan, arahan, mendorong munculnya gagasan, dan ide-ide baru, 

meluangkan waktu sepenuh waktu, dan memberikan kontribusi sehingga 

Disertasi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah memuliakan dan membalas 

budi baiknya. 

5. Dr. Dien Mardhiyah SE, MSi, sebagai Ko-Promotor, yang tak henti dengan 

kesabaran, keiklasan mendorong, membimbing, mengarahkan, memberikan 

ide-ide dan gagasan baru, meluangkan waktu sepenuh waktu, dan memberikan 

kontribusi sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah 

memuliakan dan membalas budi baiknya 

6. Para dosen pengajar Program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Airlangga, yang telah membagi pengetahuan akademik dan 

dukungan selama peneliti menempuh studi. 

7. Para dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran membangun 

terhadap usulan naskah Disertasi ini mulai dari proses awal hingga akhir 

penyusunan: Prof. Dr. Sri Wahyuni Astuti, S.E., MS, Prof. Dr. Hatane 

Semuel, MS, CPBC, Prof. Dr. Tanti Handriana SE., M.Si, Sony 

Kusumasondjaja SE., M.Com., PhD,  Dr. Hj. Indrianawati Usman, SE., M.Sc., 

Dr. Masmira Kurniawati, S.E., MSi 

8. Pimpinan dan Staff serta rekan-rekan kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Gresik, yang memberikan dukungan dan 

semangat untuk saya agar bisa segera menyelesaikan Studi Program Doktor 

Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.  

9. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, 

yang telah memberikan bantuan beasiswa penyelesaian Disertasi melalui 

Beasiswa Disertasi sehingga penyelesaian dapat tepat waktu. 

10. Semua kawan kuliah Program Ekonomi Doktor Ilmu Manajemen angkatan 

tahun 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga yang saling 

mendukung dan saling membantu, dan saling mendo’akan. 

11. Semua kawan grup “Bimbingan Disertasi DIM” yang saling mendukung, 

saling membantu, dan saling memberikan semangat agar semua dapat dengan 

sukses menyelesaikan penelitian Disertasi. 

12. Ayahanda (alm) dan Ibunda tersayang, yang tidak berhenti mengalirkan 

semangat, doa sehingga sampai pada tahapan ini. 

13. Istri tercinta atas izinnya kepada saya diperbolehkan kuliah S3, doanya dan 

kelonggaran waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa menyelesaikan 

penelitian Disertasi. 

14. Anak-anakku tersayang, keluargaku: kakak kakakku serta ayah ibu mertua 

yang selalu mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan pendidikan S3. 
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15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus 

memberikan berbagai bantuan baik moril maupun materiil serta doa, untuk 

keberhasilan dalam menyelesaikan pendiikan pada Program Studi Doktor Ilmu 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlagga Surabaya. 

 

Disertasi ini didedikasikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Diharapkan 

dengan selesainya kelayakan Disertasi ini semua manfaat penelitian yang 

diharapkan dapat diperoleh dan berguna untuk Negara Republik Indonesia. 
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RINGKASAN 

 

Sukaris, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Airlangga, Surabaya, September 2020, Anteseden Electronic Word of 

Mouth: Destination Popularity, Self Congruity, Lifestyle Congruity dan Perceived 

Value dengan Conspicuous Tendencies sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada 

Wisatawan Petualangan di Jawa Timur) 

Promotor : Dr. Sri Hartini, SE, MSi 

Ko-Promotor : Dr. Dien Mardhiyah, S.E., M.Si 

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui perluasan dari model self 

congruity oleh Sirgy (1982); Ekinci et al., (2013); Luna-Cortés et al (2017);  serta 

Raj (1985) tentang popularitas merek yang dikaitkan dengan loyalitas. Penelitian 
ini juga berkontribusi pada literatur yang berkembang tentang congruity theory 

pada tempat tujuan wisata yang dikaitkan perilaku setelah mengkonsumsi, nilai 

pengalaman tempat tujuan wisata. Model integratif yang dikembangkan adalah 

anteseden electronic word of mouth: popularitas destinasi, kesesuaian diri, 

kesesuaian gaya hidup dan nilai wisatawan dengan variabel tendesi pamer sebagai 

variabel moderasi. Perluasan model penelitian Sirgy (1982) dan Raj (1985) 

menjadi kontribusi menarik bidang pemasaran destinasi, dengan menggabungkan 

motivasi konsumen sisi internal dan eksternal konsumen dalam  hubungannya 
dengan aktivitas e-WOM, serta menjawab  perdebatan pengaruh brand popularity, 

self congruity, lifestyle congruity terhadap loyalitas melalui sinyal adanya 

perceived value yang dirasakan oleh konsumen, memperjelas hubungan dengan 

electronic word of mouth, sementara penggunaan destination popularity menjadi 

bagian terminologi baru yang belum pernah digunakan secara khusus pada 

penelitian pemasaran wisata, penggunaan terminologi sebelumnya dengan brand 

popularity 

Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan wisatawan terlibat dalam 
aktivitas electronic word of mouth (e-WOM) atau komunikasi interpersonal 

sebagai sarana berbagi pengalaman terbaik untuk mengekspresikan kesenangan 
yang diperoleh selama berwisata. Aktivitas e-WOM sendiri dipandang sebagai 

bagian aktivitas setelah terjadi proses pembelian (purna jual). Dalam penelitian 
bidang marketing dan perilaku konsumen, e-WOM dipandang sebagai aktivitas 

wisatawan setelah melakukan kunjungan pada tempat tujuan wisata. Pemasar dan 

pengelola tempat tujuan wisata menjadi sangat berkepentingan terhadap faktor-

faktor yang menentukan aktivitas e-WOM wisatawan. Untuk mengetahui ini 

diperlukan pendekatan integrative yang mengkombinasikan antara sisi internal 

konsumen dan sisi eksternal konsumen.  

Fenomena saat ini adalah terjadi pergeseran pola konsumsi dimasyarakat, 

yang mana masyarakat saat ini lebih banyak membelanjakan uangnya pada 

leisure, pengalaman, hiburan dan wisata. Pergeseran ini ditandai pola konsumsi 

berubah pada empat bidang diantaranya; pengeluaran rumah tangga untuk bahan 

makanan dan pakaian turun, meningkatnya belanja untuk barang konsumsi tahan 

lama, pengeluaran untuk jasa meningkat dan pengeluaran untuk leisure 
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meningkat. Masyarakat saat ini beralih konsumsi pengalaman. Status gengsi 

seseorang bukan lagi persoalan memiliki barang mewah, tapi pengalaman dan 

petualangan apa saja yang pernah dia dilakukan, serta pengalaman apa saja yang 

di-upload.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model yang telah 

dikembangkan oleh Ekinci et al., (2013); Giovannini et al., (2015); Han et al., 

(2016); Liu et al., (2012) tentang hubungan kausalitas antara self congruity 

dengan perilaku setelah pembelian. Kebaruan yang dibangun dalam penelitian ini 

adalah menggabungkan motivasi konsumen sisi internal dan eksternal konsumen 

dalam pengaruhnya terhadap aktivitas e-WOM. Nilai yang dirasakan oleh 

konsumen dalam hal ini emotional value dan epistemic value memperjelas 

hubungan antara popularity, self congruity, lifestyle congruity terhadap perilaku 

setelah pembelian yang selama ini menjadi perdebatan dan kesenjangan 

penelitian. Sementara penggunaan istilah destination popularity menjadi bagian 

terminologi baru yang belum pernah digunakan secara khusus pada penelitian 

pemasaran wisata, karena penggunaan terminologi sebelumnya dengan brand 

popularity atau product popularity. 

Unit analisis penelitian ini adalah para pengunjung (wisatawan) pada 

wisata petualangan di Jawa Timur. Tempat tujuan wisata yang dijadikan objek 

pada penelitian ini adalah tempat tujuan wisata petualangan. Penarikan sampling 
dilakukan secara purposive. Penelitian ini menggunakan 333 responden yang telah 

mengisi instrumen (kuisioner) penelitian secara lengkap baik dari identitas 

responden maupun item-item pertanyaan pada variabel teramati. Data yang telah 

terkumpul diolah dengan bantuan software WarpPLS versi 5.0 yang selanjutnya 
dilakukan pengujian hipotesis melalui teknik analisis structural equation model. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 13 hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis yang ditolak dan 10 hipotesis diterima. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan memperhatikan nilai estimasi pada taraf 

signifikansi  p value (p/α) yang ditentukan sebesar 0.05, apabila signifikansi (p 

value) lebih kecil dari α maka hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila nilai 

signifikansi (p value) lebih besar dari α, maka hipotesis ditolak. Hasil pengujian 

tersebut adalah destination popularity berpengaruh positif terhadap emotional 

value yang dirasakan wisatawan, destination popularity berpengaruh positif 

terhadap epistemic value yang dirasakan wisatawan, self congruity berpengaruh 

positif terhadap emotional value yang dirasakan wisatawan, self congruity 

berpengaruh positif terhadap epistemic value yang dirasakan wisatawan, lifestyle 

congruity berpengaruh positif terhadap emotional value yang dirasakan 

wisatawan,  lifestyle congruity berpengaruh positif terhadap epistemic value yang 

dirasakan wisatawan, destination popularity berpengaruh positif terhadap aktivitas 

e-WOM wisatawan, self congruity tidak berpengaruh terhadap aktivitas e-WOM 

wisatawan, lifestyle congruity berpengaruh positif terhadap aktivitas e-WOM 

wisatawan, lifestyle congruity berpengaruh positif terhadap aktivitas e-WOM 

wisatawan, epistemic value yang dirasakan wisatawan berpengaruh positif 

terhadap aktivitas e-WOM wisatawan, conspicuous tendencies tidak mampu 

berperan dalam memoderasi hubungan kausal antara emotional value yang 
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dirasakan wisatawan terhadap aktivitas e-WOM wisatawan, begitu juga 

conspicuous tendencies tidak mampu memoderasi hubungan kausal epistemic 

value yang dirasakan wisatawan terhadap aktivitas e-WOM wisatawan 

Implikasi teoritis dari penelitian ini memperluas makna kesesuaian konsep 

diri wisatawan dengan citra tempat tujuan wisata yang bersumber dari faktor 

internal wisatawan yang di padu dengan popularitas tempat tujuan wisata sebagai 

faktor dari eksternal. Pemaduan tersebut tetap memperhatikan kaidah dan 

pengembangan kesenjangan fenomena dan kesenjangan penelitian yang telah 

dielaborasi.  Hasilnya berkontribusi pada literatur yang berkembang tentang teori 

kesesuaian diri (self congruity) terhadap tempat tujuan wisata yang dikaitkan 

aktivitas berbagi informasi, ulasan-ulasan positif melalui media digital 

(elektronik) yang di perkuat dengan nilai pengalaman yang dirasakan dari 

berwisata pada tempat tujuan wisata yang populer. Model integratif yang 

dikembangkan adalah Anteseden electronic word of mouth: destination 

popularity, self congruity, lifestyle congruity dan perceived value dengan variabel 

conspicuous tendencies sebagai variabel moderasi 

Implikasi managerial dari penelitian ini adalah pemasar atau pengelola 

tempat tujuan wisata harus memperhatikan strategi peningkatan popularitas 

tempat tujuan wisata, melalui promosi yang berorientasi pada nilai yang akan 

diperoleh jika mengunjungi tempat tujuan wisata, pengelola atau pemasar tempat 

tujuan wisata harus dapat menawarkan konsep atau citra tempat tujuan wisata 

yang berkesesuaian dengan konsep diri wisatawan baik aktual maupun ideal yang 

secara intensif dikomunikasikan kepada calon atau wisatawan. Pemasar atau 

pengelola perlu memperhatikan kesesuaian tempat tujuan wisata yang 

berkesesuaian dengan aktivitas, minat dan opini dari calon wisatawan akan tempat 

tujuan wisata petualangan, oleh karena itu tempat tujuan wisata perlu dikelola 

dengan menwarkan sebuah konsep yang sesuai dengan gaya hidup. Pemasar dan 

atau pengelola wisata harus dapat menawarkan nilai yang akan diterima 

wisatawan karena dengan nilai yang diperoleh wisatawan berdampak pada 

perilaku yang dilakukan dimasa mendatang termasuk dalam usaha meningkatkan 
aktivitas e-WOM. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa self congruity tidak memiliki 

pengaruh terhadap aktivitas electronic word of mouth (e-WOM). Hasil ini tentu 

menjadi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk tetap menyelidiki pengaruh self 

congruity terhadap aktivitas e-WOM dalam konteks tempat tujuan wisata harus 

terbedakan tempat tujuan wisata yang menekankan pada aktivitas individual dan 

yang bersifat grup (komunitas atau keluarga) demikian juga dalam penelitian akan 

datang dapat mengambil sampling dari kalangan muda atau tua karena ini 
berkaitan dengan keinginan untuk berbagi pengalaman. Peran variabel conspicuos 

tendencies pada penelitian dimasa depan dapat menjadikan variabel yang 

mempengaruhi secara langsung terhadap aktivitas e-WOM bukan sebagai 

moderasi.   

Kata kunci: destination popularity, self congruity, lifestyle congruity, emotional 

value, epistemic valu, conspicuous tendencies, e-WOM 
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