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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri pariwisata memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah 

Negara. Hal ini diungkapkan oleh The World Travel and Tourism Council bahwa 

pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Sejak saat itu negara-negara di 

dunia mulai membenahi industri pariwisatanya dan menyebabkan promosi besar-

besaran untuk menjaring minat wisatawan dengan berbagai minat konsumsinya 

termasuk Indonesia. Perkembangan lain bahwa sektor pariwisata dunia dapat 

memberikan kontribusi 10.4 persen dari pertumbuhan dunia dan juga 

menyediakan 313 lebih lapangan pekerjaan, sehingga beberapa negara termasuk 

Indonesia mencoba bertransformasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dari 

sektor pariwisata (travel.detik.com, 2018). 

Perkembangan industri pariwisata di Indonesia menunjukkan 

perkembangan yang bagus, pada tahun 2017 dalam release yang dikeluarkan oleh 

The World Travel & Tourism Council  (WTTC) Indonesia menempati peringkat 9 

dunia dalam kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP-nya dari 30 negara yang 

di survei.  Survei WTTC Travel & Tourism Countries Power Ranking didasarkan 

pada pertumbuhan absolut antara tahun 2011 dan 2017 untuk 4 indikator travel 

and tourism yaitu  total travel & tourism GDP, foreign visitor spending (visitor 

exports), domestic spending and travel & tourism capital investment. Posisi ini 

terbaik diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand yang 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANTESEDEN ELECTRONIC WORD OF MOUTH:.. SUKARIS

https://travel.detik.com/


 

2 
 

berada di peringkat 12, Filipina dan Malaysia di peringkat 13, dan Singapura di 

peringkat 16, serta Vietnam di posisi 21 (wttc.org, 2019). 

 Pariwisata Indonesia telah mengalami perkembangan cukup baik, 

sebagaimana rilis World Economic Forum (WEF) bahwa tahun 2017 Indonesia 

telah menduduki peringkat ke-42 dengan skor 4.16 yang artinya naik 8 peringkat 

dari tahun 2015. Indonesia telah berhasil membuat sebagian besar sumber daya 

alamnya diakui secara global (peringkat 14, skor 4.75) dengan harga yang sangat 

terjangkau (peringkat 5, skor 6.00). Untuk membangun aset pariwisata, Indonesia 

telah menekankan sumber daya budaya (peringkat 23 dengan skor 3.28) dan 

memprioritaskan sektor pariwisata dan perjalanan sebagai pendorong penting 

pengembangan ekonomi. Indonesia telah lebih meningkatkan keterbukaan 

internasional (rangking 17, naik 38 posisi), menjadi negara dengan kebijakan visa 

terkuat kedua. Jumlah wisatawan internasional sebanyak 10.406.759 wisatawan 

dengan pendapatan US$10.761,0 juta. PDB industri pariwisata dan perjalanan 

adalah sebesar US$ 28.208.9 juta dan ada sebanyak 3.468.400 pekerjaan di sektor 

pariwisata. Sehingga saat ini pariwisata mewakili 6% dari ekspor negara, 

pemerintah mengakui potensi pariwisata dan perjalanan dan menginvestasikan 

sekitar 9% dari anggaran Negara untuk sektor pariwisata (CNNIndonesia.com, 

2018). 

 Peningkatan tempat tujuan wisata dan investasi pariwisata, menjadikan 

pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan 

kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Pariwisata telah mengalami 
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ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sektor ekonomi 

yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia, Meskipun krisis global 

terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap 

menunjukkan pertumbuhan yang positif.  Organisasi Pariwisata Dunia PBB 

melaporkan bahwa ada 1,4 miliar kunjungan wisatawan internasional pada tahun 

2018, meningkat 6 persen dari tahun 2017, dan diperkirakan akan ada peningkatan 

3-4 persen pada tahun 2019. Indonesia sendiri  membuat target kontribusi sektor 

pariwisata pada tahun 2019 naik menjadi 15% dari tahun 2014 yang telah 

mencapai  9%, kemudian ilustrasi  kondisi pariwisata Indonesia disajikan dalam 

gambar 1.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.kemenpar.go.id, (2019) 

Gambar 1.1: Kondisi Pariwisata Indonesia 

 

Wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Indonesia pada 

bulan Juni 2018 naik 15.21 persen dibanding jumlah kunjungan pada Juni 2017, 

yaitu dari 1.14 juta kunjungan menjadi 1,32 juta kunjungan. Demikian pula, jika 

dibandingkan dengan Mei 2018, jumlah kunjungan wisman pada Juni 2018 
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mengalami kenaikan sebesar 6.07 persen. Kunjungan ini secara kumulatif pada 

periode Januari sampai dengan Juni 2018 mencapai 7.53 juta kunjungan atau naik 

13,08 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang 

sama tahun 2017 yang berjumlah 6,66 juta kunjungan (www.bps.go.id, 2018).  

Perkembangan pariwisata tersebut bagi Indonesia memiliki potensi dan 

peluang yang menjanjikan pada masa mendatang, hal ini disadari oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa pengembangan wisata alam 

Indonesia memiliki potensi yang besar mengingat keunggulan kondisi topografi 

alam yang mendukung penyelenggaraan tempat tujuan wisata minat wisata 

khusus. Indonesia memiliki kondisi alam yang mendukung misal sungai dengan 

riak yang menantang, puncak gunung yang tertutup salju abadi, pantai dengan 

variasi ombak, dan portofolio produk tempat tujuan wisata yang dapat dikemas 

menjadi tempat tujuan wisata yang berbasis alam. 

Portofolio produk tempat tujuan wisata Indonesia khusus wisata alam 

memiliki potensi sebesar 35%, yang terdiri dari dari wisata bahari sebesar 35%, 

ekowisata 45% dan untuk wisata petualangan (adventure tourisme) memiliki 

potensi sebesar 20% (www.kemenpar.go.id, 2016). Wisata petualangan  walaupun  

memiliki potensi kuantitas yang lebih kecil dibandingkan portofolio tempat tujuan 

wisata alam yang hanya sebesar 20%, namun wisata petualangan ini telah 

memiliki pertumbuhan paling cepat dibandingkan dengan industri pariwisata lain 

karena wisata ini telah memberikan kontribusi sebesar 67% pengeluaran 
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wisatawan petualangan terjadi tempat tujuan wisata yang dikunjungi (Adventure 

Travel Trade Association; jawapos.com, 2018). 

Wisata petualangan adalah kegiatan wisata yang melibatkan eksplorasi 

atau perjalanan yang mengandung risiko, membutuhkan keterampilan dan 

peralatan khusus serta interaksi aktivitas fisik dengan alam dan atau dengan 

budaya (kemenparekraf.go.id, 2018). iatta.or.id (2020) Indonesia Adventure 

Travel Trade Association menyatakan jenis wisata petualangan adalah aktivitas 

fisik, Pertukaran budaya dan interaksi dengan lingkungan, di Indonesia wisata 

petualangan dibagi menjadi 3 yaitu nusa (darat), tirta (danau sungai laut) dan dirga 

(udara) 

Naidoo et al. (2015) membagi jenis–jenis kategori wisata petualangan 

menjadi  dua yaitu hard adventure (sebagai aktivitas yang memiliki risiko tingkat 

tinggi, ekstrim dan keterampilan superior dan terkadang adanya pencarian 

mencari tantangan, adrenalin dan risiko) dan soft adventure (keterlibatan aktivitas 

fisik yang minimal, pasif, perjalanan pada lokasi baru yang eksotis, dalam 

aktvitasnya memerlukan pemandu). Sehingga wisatawan memiliki pilihan-pilihan 

yang sesuai dengan motivasinya seperti motivasi untuk berinteraksi dengan 

lingkungan baru, mendapatkan pengalaman baru, keluar dari rutinitas harian, 

mencari kegembiraan, mencari kesenangan, bersosialisasi dengan orang lain 

sampai motivasi mencari resiko dan tantangan baru.  

Wisata petualangan dalam konteks Indonesia masuk dalam portofolio 

wisata alam yang memerlukan aktivitas tertentu. Wisata petualangan ini dibagi 
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dalam beberapa kategori diantaranya; 1) Nusa : Berburu, Berkemah, Berkuda, 

Canyoning, Geotrek / Geotrail, Lari Lintas Alam, Motorcross, Offroad, 

Orienteering, Panjat Dinding, Panjat Tebing, Pendakian dan Penjelajahan, 

Penelusuran Goa, Pengamatan Burung, Permainan Tali Tinggi dan Tali Rendah, 

Safari, Sepeda, Trekking, dan Via Ferrata; 2) Tirta: Arung Jeram (Rafting), 

Berlayar, Body Rafting, Canoeing, Kayaking, Memancing, Non Recreational 

Diving, River Boarding, Spear Fishing, Stand Up Paddling, dan Tubing; 3) 

Dirgantara: Gantole & Gantole Bermesin, Paralayang atau Paragliding, 

Paramotor, Paratrike, Pesawat Ringan, Terbang Layang, Terjun Payung, dan 

Ultralight (eperformance.kemenpar.go.id, (2018).  

Berdasarkan definisi yang disajikan dan uraian jenis-jenis kategori wisata 

tersebut maka dalam penelitian ini wisata petualangan didefinisikan sebagai 

aktivitas kegiatan luar ruang atau alam, budaya yang melibatkan aktifitas fisik 

maupun non fisik, baik yang keras (aktivitas yang memiliki risiko tingkat tinggi, 

ekstrim dan keterampilan superior yang terkadang adanya pencarian tantangan, 

adrenalin dan risiko) maupun lembut atau ringan (aktivitas dengan pelibatan fisik 

minimal, pasif, perjalanan pada lokasi yang eksotis), yang dalam aktvitasnya 

dimungkinkan memerlukan pemandu.  

Sebagai gambaran bahwa wisata petualangan di Jawa Timur yang 

memiliki popularitas tinggi khususnya pada media website, banyak 

diperbincangkan dan disukai, seperti wisata paralayang batu dengan ulasan 

sebanyak 8537  serta rating 4.5, Songa adventure rafting dengan jumlah ulasan766 
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serta rating 4.5, pantai lenggoksono snorkling dengan ulasan 636, serta rating 4.3, 

dan snorkeling gili ketapang sebanyak 509 ulasan dengan rating 4.3 (google.com: 

dielaborasi).  

Pertumbuhan pengeluaran wisatawan yang telah dijelaskan tidak terlepas 

dengan adanya pergeseran pada sisi konsumsi masyarakat. Masyarakat saat ini 

yang lebih banyak membelanjakan uangnya pada leisure, yaitu 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 meningkat, sebagaimana 

disajikan dalam gambar 1.2; 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://faisalbasri.com 

Gambar: 1.2: Pergeseran Pola Konsumsi Leisure Non Leisure 

 

Pergeseran tersebut juga disampaikan Presiden Indonesia dalam CEO 

Forum 2017, bahwa masyarakat saat ini beralih konsumsi pengalaman. Status 

gengsi seseorang bukan lagi persoalan memiliki barang mewah, tapi pengalaman 
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dan petualangan apa saja yang pernah dia jalani. Saat ini di media sosial, penentu 

status bergengsi bukan lagi barang mewah, melainkan pengalaman yang di-upload 

(https://nasional.kompas.com, 2017). Indikator perubahan itu juga terlihat dari 

tingginya pertumbuhan konsumsi restoran dan hotel yang tercatat oleh Badan 

Pusat Statistik sebagai komponen konsumsi leisure. Pada kuartal 1 2020 dengan 

terjadinya pandemic covid-2019 Pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih 

tumbuh sekitar 2.84 persen, sementara pertumbuhan konsumsi untuk hotel dan 

restoran juga tumbuh 2.39 persen (aa.com.tr, 2020).  

Pergeseran pola konsumsi tersebut bagi pengelola tempat tujuan wisata 

memungkinkan pengelola dan pemasaran tempat tujuan wisata menjadi peluang 

dalam potensi kunjungan yang lebih besar. Secara umum memasarkan tempat 

tujuan wisata berarti mendesain tempat wisata agar mampu memenuhi keinginan, 

konsep dan ekspektasi wisatawan. Untuk itu diperlukan pola pengelolaan yang 

menekankan keunggulan kompetitif tempat wisata tersebut dan tidak sekedar 

berbeda. Dasar pemikiran ini kemudian melatarbelakangi bagaimana tempat 

tujuan wisata harus mampu memiliki perbedaan unggul yang dapat menawarkan 

nilai terbaik bagi wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, pengelola tempat tujuan 

wisata wisata akan memperoleh manfaat ganda, pertama yaitu secara ekonomi 

memperoleh peningkatan wisatawan, dan kedua akan mendapatkan sebuah 

aktivitas positif dari wisatawan pasca kunjungan berwisata, yaitu menceritakan 

tempat tujuan wisata tersebut kepada pihak lain baik secara langsung 

(konvensional) maupun  media berbasis internet (e-WOM) atas pengalaman yang 
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telah dirasakan selama melakukan aktivitas kunjungan pada tempat tujuan wisata 

dengan membuat komentar positif dan memposting gambar terbaik. 

Wisatawan sering terlibat dalam aktivitas electronic word of mouth (e-

WOM) atau komunikasi interpersonal sebagai sarana berbagi pengalaman terbaik 

untuk mengekspresikan kegembiraan yang diperoleh selama berwisata. Aktivitas 

e-WOM sendiri dipandang sebagai bagian aktivitas setelah terjadi proses 

pembelian (Albaity & Bani, 2017; Sangpikul, 2017; Chen & Rahman, 2018; 

Ekinci et al., 2013; Han, et al., 2016; Liu et al., 2012; Lu & Xu, 2015; Serra et al., 

2018).  

Aktivitas WOM merupakanpengukur penting loyalitas konsumen 

khususnya pada produk tempat tujuan wisata, selain ukuran pilihan pertama ketika 

melakukan kunjungan wisata, melakukan lebih banyak kunjungan dalam beberapa 

tahun mendatang atau repeatation (kesetiaan terhadap pembelian produk, 

melakukan kunjungan ulang secara teratur), purchase accros product line 

(membeli di luar lini produk atau jasa), dan retention (tidak terpengaruh daya tarik 

pesaing atau menolak tempat tujuan wisata lain)-(El-Adly 2019; Hallak et al., 

2018; Huyen & Nghi 2019).  Bagi pemasar atau perusahaan memiliki arti penting 

yaitu perusahaan atau pemasar mendapatkan atau dapat melakukan pemasaran 

yang lebih efisien dan efektif  (efisien dalam arti mendapatkan upaya pemasaran 

dengan biaya yang lebih rendah) dan efektif, komunikasi pemasaran dapat 

disampaikan langsung oleh pihak yang telah melakukan atau merasakan manfaat 

atas keputusan pembelian sehingga konsumen memliki referensi positif atas 
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tempat tujuan wisata yang dikunjungi, disamping itu perusahaan atau pemasar 

akan mendapatkan loyalitas, dapat memngontrol kualitas, mendapatkan 

peningkatan penjualan dan pendapatan, meningkatnya reputasi, citra yang 

semakin baik dan ekuitas merek yang lebih kuat. 

Aktivitas e-WOM yang dilakukan oleh wisatawan atas kunjungan yang 

dilakukan dapat dipengaruhi oleh faktor yang bersumber dari internal dan 

eksternal konsumen. Faktor-faktor yang bersumber dari internal diri konsumen  

antara lain self congruity (Sirgy, 2018), Self-congruence, brand identification, 

lifestyle-congruence (Ekinci et al., 2013), symbolic consumption (Cortés, 2017), 

self image congruence (Hosany & Martin, 2012), self concept dan destination 

personality (Pool & Asadi, 2016), symbolic consumption (Liu, 2017), self-

congruity, functional image, and emotional attachment (Mohd & Ariffin, 2016), 

personality, regulatory focus, motivation, involvement, value/beliefs, lifestyle, past 

experience, self efficacy, self identity, pleasure and arousal (Varshneya, et al., 

2017). Faktor eksternal konsumen antara lain Brand popularity (Raj, 1985), 

Popularity (Ahn, 2006), quality, value, innovativeness and popularity (Chang et 

al., (2016), dan product popularity (Chin-hui et al., 2018).  

Dengan demikian aktivitas e-WOM dapat dipengaruhi oleh destination 

popularity (popularitas tempat tujuan wisata), self congruity (kesesuaian diri), 

lifestyle congruity (kesesuaian gaya hidup) juga value (nilai wisatawan) yang 

diperoleh oleh pengunjung serta dapat diperkuat oleh adanya conspicuous 

tendencies (tendensi pamer) pengunjung. Kontruks-kontruks tersebut menjadi 
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penting bagi aktivitas e-WOM, destination popularity menjadi faktor kunci signal 

yang dapat menunjukkan kualitas tempat tujuan wisata, sehingga wisatawan yang 

mengunjungi tempat tujuan wisata tidak akan segan-segan untuk melakukan 

komentar positif dan memposting gambar terbaik jika mengunjungi tempat tujuan 

wisata yang popularitasnya tinggi,  Begitu pula dengan self congruity dan lifestyle 

congruence,  jika tempat tujuan wisata cocok dengan karakter, konsep diri serta 

gaya hidup wisatawan maka ada potensi besar wisatawan akan melakukan e-

WOM. Sedangkan nilai yang dirasakan wisatawan menjadi ukuran manfaat apa 

yang diperoleh sehingga e-WOM juga tergantung dengan kontruks ini, walaupun 

tempat tujuan wisata sesuai dengan konsep diri dan gaya hidup namun jika tempat 

tujuan wisata tidak mampu memberikan manfaat mungkin saja wisatawan enggan 

untuk melakukan e-WOM. Namun demikian peneliti juga berasumsi bahwa nilai 

yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan aktivitas e-WOM oleh karenaya 

dengan penggunaan media jejaring sosial wisatawan akan memiliki motivasi 

dalam mengkomunikasikan citra dirinya (pamer) untuk memperkuat aktivitas e-

WOM. Pentingnya kontruks-kontruks tersebut telah mendapat dukungan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya baik yang mempengaruhi maupun tidak 

mempengaruhi terhadap aktivitas e-WOM yang selanjutnya menjadi dasar 

kesenjangan penelitian ini. 

Kesenjangan yang dimaksud adalah masih adanya perdebatan terkait 

hubungan self congruity dengan perilaku pasca beli dan juga pengaruh antara 

popularitas dengan loyalitas. Perdebatan tersebut adalah bahwa pada beberapa 

penelitian self congruity berpengaruh terhadap brand loyalty (Ekinci et al., 2013; 
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Luna-Cortés, 2017; Luna-Cortes et al., 2018), namun pada beberapa penelitian 

lain self congruity tidak berpengaruh terhadap loyalitas (Giovannini et al., 2015; 

Han et al., 2016; Liu et al., 2012). Perdebatan juga terjadi pada hasil penelitian 

yang menguji pengaruh popularitas produk terhadap loyalitas. Pada penelitian Raj 

(1985) terdapat pengaruh popularitas terhadap loyalitas, namun penelitian 

menghasilkan hal yang berbeda (Chang et al., 2016), yaitu bahwa popularitas 

produk tidak berpengaruh signifikan terhadap rekomendasi WOM. Penelitian 

Whang et al., (2015) dilakukan di tiga negara, penelitian di Korea ditemukan  

popularitas merek berpengaruh positif terhadap evaluasi konsumen. Hasil 

penelitian di Cina menunjukkan popularitas merek berpengaruh negatif terhadap 

aktivitas WOM, sementara di Rusia menunjukkan popularitas tidak berpengaruh 

terhadap aktivitas WOM. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa penelitian 

dengan mengembangkan model penelitian Sirgy (1982) dan Raj (1985) menjadi 

kontribusi menarik bidang pemasaran tempat tujuan wisata  terkait kekosongan 

hubungan dengan aktivitas WOM, sedangkan perdebatan pengaruh brand 

popularity, self congruity, lifestyle congruity terhadap loyalitas akan dapat 

diperjelas dengan adanya value yang dirasakan oleh konsumen, memperjelas 

hubungan dengan loyalitas, sementara penggunaan destination popularity menjadi 

bagian terminologi baru yang belum pernah digunakan secara khusus pada 

penelitian pemasaran wisata, penggunaan terminologi sebelumnya dengan brand 

popularity pada penelitian Kim & Chung, (1997); Kim, (1995); Lopez & 

Leenders, (2018); Magnini et al., (2013); Raj, (1985); Whan et al., (2015), 
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sedangkan penggunaan istilah product popularity pada penelitian Chin-hui  et al., 

(2018); Lee, (2017).  

Penggunaan terminologi destination popularity destinasi didasarkan pada 

konsep entitas produk, bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan pada konsumen seperti tempat maupun pengalaman, sehingga dalam 

konteks penelitian tempat tujuan wisata sebagai salah satu entitas produk yang 

dapat dikonsumsi oleh konsumen maka penggunaan terminologi destination 

popularity dapat disamakan dengan penggunaan istilah product atau brand 

popularity.  

Popularitas tempat tujuan wisata tidak serta merta dapat dimiliki oleh 

tempat tujuan wisata, namun jika dilakukan promosi maka akan menimbulkan 

biaya, dalam kondisi demikian diperlukan pendekatan pemasaran lain yang lebih 

terencana yang dapat meminimalisir biaya, salah satunya dapat melalui konsumen. 

Tetapi konsumen mana yang lebih baik dalam mempengaruhi orang lain melalui 

komunikasi antar pribadi, sehingga dibutuhkan individu-individu yang memiliki 

kecenderungan untuk mengkomunikasikan citra dirinya untuk mempengaruhi 

perilaku konsumen lain dengan nilai pengalaman berwisata yang telah dirasakan. 

Berdasarkan konsep ini, penelitian ini mempertimbangkan kecenderungan 

konsumsi yang mencolok (conspicuous tendencies) sebagai moderator dalam 

hubungan antara nilai yang dirasakan oleh wisatawan dan aktivitas e-WOM. 

Premis awal adalah wisatawan yang memperoleh nilai lebih besar atas kunjungan 

wisata memiliki motivasi untuk memngkomunikasikan citra diri mereka 
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cenderung lebih kuat untuk melakukan e-WOM. Peran moderasi ini pernah 

dilakukan dalam penelitian Amatulli et al., (2018); Han & Hyun (2013); Wang & 

Liu (2007). Bahwa seseorang akan mengkomunasikan diri mereka melalui situs 

jejaring sosial atau blog sebagai bentuk presentasi diri kepada orang lain (Schau & 

Gilly, 2003).  

Pengaruh popularitas dengan aktivitas e-WOM merujuk hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa popularitas tinggi memiliki prioritas lebih tinggi untuk 

direkomendasikan kepada orang lain (Chang et al., 2016; Chin et al., 2018; Chung 

et al., 1997; Holbrook, 2016). Keterkaitan antara self congruity wisatawan dengan 

aktivitas e-WOM tampak pada hasil penelitian Ekinci et al.,(2013); Luna-Cortés, 

(2017); Han et al., (2016); Hosany & Martin, (2012); Kim, (2017); Liu, (2017); 

Luna-Cortés et al., (2018); dan Mohd & Ariffin, (2016). Aktivitas e-WOM juga 

dapat dipengaruhi oleh lifestyle congruity wisatawan, (Ekinci et al., 2013; Liu, 

2018; Lucian, 2017; Nair, 2016; Thompson & Kaminski, 1993) dan dimensi nilai 

yang dirasakan oleh wisatawan selama kunjungan baik yang bersifat emosional 

maupun kebaruan (Antón et al., 2017; Bora et al., 2018; Hamid et al., 2016; Kim 

et al., 2018; Younghan, 2016; Lin & Kuo, 2016; Mukerjee, 2018; Oh, 1999; 

Ranaweera & Karjaluoto, 2017; Varshneya et al., 2017).  

Nilai yang diperoleh oleh wisatawan juga dipengaruhi oleh popularitas 

produk, penelitian-penelitian pengaruh popularitas terhadap nilai yang dirasakan 

oleh  Chang et al., (2016); Chung & Young, (1997); Gil et al., (2017); 

Hendrasaputra & Lunarjanto, (2009); Hyung, (2006); Kim, (1995); Yun, (2017); 
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Lopez & Leenders, (2018); Whang et al., (2015); dan Wu & Lee, 2016), 

sedangkan nilai yang dipengaruhi oleh kesesuaian diri wisatawan (Luna-Cortés, 

2017; M. Kim & Thapa, 2017; Liu & Fang, 2011; Luna-Cortes et al., , 2018; 

Maghfira, 2016).  

Penelitian-penelitian sebelumnya juga meneliti keterkaitan antara 

conspicuous tendencies yang dapat memperkuat pengaruh nilai pengalaman 

terhadap e-WOM seperti Shawn & Adler, (2015); House et al., 2015; Kim, (2017). 

Terdapat beberapa pemahaman terkait dengan konsep popularitas sebuah 

produk. Konsep popularitas dapat diartikan sesuatu paling disukai atau tidak 

disukai seperti Cheng et al., (2013) menyatakan seberapa banyak konsumen yang 

menyukai, Li et al., (2018) menyatakan tempat tujuan wisata terbaik untuk 

direkomendasikan, Lessig, (1981) menyatakan sebagai merek paling tinggi 

popularitasnya bagi konsumen, sedangkan Chung & Young, (1997) mengartikan 

popularitas sebagai akumulasi penerimaan pasar dan merek yang memiliki 

kedekatan dalam waktu yang panjang.  

Penelitian terkait dengan popularitas tempat tujuan wisata hampir belum 

pernah dilakukan. Selama ini penelitian lebih pada penggunaan popularitas merek 

atau popularitas produk (Chin et al., 2018; Chung & Young, 1997; Hassan et al., 

2016; Hyung, 2006; Kim, 1995; Yun, 2017; Lessig, 1981; Raj, 1985; Whang et 

al., 2015). Sedangkan dalam konteks tempat tujuan wisata, penelitian tentang 

hubungan popularitas tempat tujuan wisata dengan e-WOM dalam tiga tahun 

terakhir belum dilakukan misal popularitas berpengaruh terhadap loyalitas (Raj 
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1985) keputusan pembelian (Lee 2017; Moen et al., 2017) kepuasan (Chin-hui et 

al., 2018; Hassan et al, 2017). Dengan demikian semakin tinggi popularitas 

tempat tujuan wisata maka akan semakin tinggi keinginan wisatawan untuk 

berbagi informasi kepada pihak lain melalui jaringan media berbasis internet yang 

dimiliki. Prediksi ini berasal dari gagasan bahwa popularitas tempat tujuan wisata 

akan dapat meningkatkan aktivitas e-WOM wisatawan jika wisatawan merasa 

bahwa tempat tujuan yang dikunjungi sebagai tempat tujuan wisata yang 

berkualitas, sebaliknya jika konsumen mengunjungi tempat yang tidak popularitas 

merupakan sebagai keputusan yang berisiko. 

Popularitas tempat tujuan wisata akan dapat menjadi rujukan atau sinyal 

bagi pengunjung bahwa tempat tujuan wisata tersebut mempunyai pengalaman 

yang dapat dikonsumsi seperti karena keunikan, kebaruan, kualitas, nilai yang 

akan dirasakan pengunjung bahkan juga pengunjung menjadi bagian dari 

pengunjung lain (Dean 1999; Kim & Chung, 199, Erdem et al., 2002). Dengan 

demikian jika wisatawan mendapatkan informasi tentang tempat tujuan wisata 

yang didukung banyak orang maka akan dianggap mencerminkan pilihan tempat 

tujuan wisata berkualitas, menjadi informasi berguna, wisatawan akan percaya diri 

jika mengunjungi tempat tujuan wisata yang memiliki popularitas. Sebaliknya jika 

wisatawan yang mengunjungi tempat tujuan wisata yang tidak memiliki 

popularitas merasa sebagai pilihan berisiko daripada yang popularitasnya tinggi, 

maka semakin tinggi popularitas tempat tujuan wisata akan dapat meningkatkan 

nilai yang akan dirasakan wisatawan 
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Pengelola tempat tujuan wisata saat ini harus lebih dapat memahami 

kebutuhan simbolik wisatawan, diantaranya adalah keinginan tak berwujud 

wisatawan dalam hal ini adalah kesesuaian konsep diri dan gaya hidup wisatawan 

dengan tempat tujuan wisata (Ekinci et al., 2013). Sehingga pengelola harus 

mampu menyediakan tempat tujuan yang memberikan makna simbolik bagi 

wisatawan. 

Konsumsi simbolik tersebut saat ini tidak hanya pada barang yang 

berwujud saja tetapi juga ke barang yang tidak berwujud seperti jasa atau 

pengalaman yang tak terlupakan walaupun saat ini penelitian terkait dengan 

konsumsi simbolik lebih banyak pada barang terutama barang luxury sebagai 

identitas simbolis itu sendiri (Esmaeilpour, 2015; Kwak & Kang, 2009; Banister 

& Hogg, 2004). Sedangkan Penelitian tentang konsumsi simbolik tidak berwujud 

yang melibatkan sebuah pengalaman dilakukan oleh Ekinci et al., (2013); Gazley 

& Watling, (2015); Larsen, et al., (2010); Sun et al., (2014); Wang & Chang, 

(2014). Penelitian-penelitian konsumsi simbolik tersebut lebih menekankan 

setting penelitian tempat tujuan wisata secara umum, belum melibatkan sebuah 

pengalaman pada tempat tujuan wisata petualangan (Ekinci et al., 2013; 

Esmaeilpour, 2015; Gazley & Watling, 2015; Gbadamosi, 2015; Jr & Samu, 

2002; Kwak & Kang, 2009; Larsen et al., 2010; Banister & Hogg, 2004; Sun et 

al., 2014; Williams & Soutar, 2009). 

Konsumsi simbolis dari sebuah produk atau merek telah dijelaskan pada 

penelitian Sirgy (1982; 2018), bahwa self congruity adalah tingkat dimana konsep 
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diri konsumen sesuai dengan citra merek. Konsumen akan mencari tempat tujuan 

wisata yang citranya sesuai dengan karakter wisata tersebut. Selain itu mereka 

juga mencari tempat tujuan wisata yang diinginkan oleh lingkungan sosialnya. 

Dengan demikian wisatawan akan lebih cenderung memilih tempat tujuan wisata 

yang dianggap memiliki citra atau pandangan yang sesuai dengan konsep diri 

konsumen, konsumen merasa emosi positifnya muncul ketika citra merek 

mencerminkan karakter siapa diri konsumen.  

Asumsi tersebut juga memberi penegasan bahwa jika kesesuaian diri 

wisatawan semakin sesuai dengan citra tempat tujuan wisata, maka nilai yang 

dirasakan wisatawan akan semakin tinggi juga. Asumsi ini juga dipertegas oleh 

penelitian penelitian terdahulu bahwa nilai yang dirasakan konsumen dapat 

dipengaruhi  oleh self congruity  (Sirgy, 2018; Luna-Cortés, 2017; Yusof et al., 

2015; Ju-Young & Kang, 2019; Kim & Thapa, 2017; Liu & Fangfang, 2011; 

Luna-Cortés et al., 2018; Sharma et al., 2018).  

Nilai dalam penelitian ini dioperasionalisasikan sebagai penilaian atas 

tempat tujuan wisata yang bermanfaat bagi pengunjung atas pengorbanan yang 

telah dilakukan. Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, (2007) menyatakan nilai 

merupakan manfaat yang diterima konsumen atas atribut produk. Penelitian 

Williams et al., (2017) menyatakan nilai emosional dan nilai kebaruan menjadi 

prediktor kuat kepuasan wisatawan, sehingga dalam penelitian ini nilai emosional 

dan nilai epistemik menjadi bagian penting nilai pengalaman yang diperoleh 

wisatawan, dengan demikian penggunaan nilai yang dirasakan oleh konsumen 
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dalam konteks wisatawan dapat menggunakan dua nilai yang  dirasakan oleh 

wisatawan yang dianggap sebagai nilai multidimensional dalam mengukur sebuah 

nilai yaitu nilai emosional dan nilai kebaruan ( Aw et al., 2019; El Hedhli et al., 

2017; Frías-Jamilena et al., 2019; dan  Ha & Im, 2012). Penggunaan dua dimensi 

ini juga diperkuat hasil penelitian Williams et al., (2017) menunjukkan bahwa 

orang asia lebih mementingkan nilai emosioanal dan nilai kebaruan dibandingkan 

dengan orang barat /eropa yang mementingkan nilai utilitarian dari nilai uang 

(price value for money) demikian juga nilai exploartory cros loading dua nilai ini 

yang tinggi diatas 0.80, penelitian Williams and Soutar (2009) bahwa dalam 

konteks tourism dapat menggunakan 2 dimensi nilai yang bersifat 

multidimensional yaitu socio-psychological dimension (emotional value, and 

novelty value) 

Lifestyle congruity didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian antara citra 

tempat tujuan wisata dengan gaya hidup aktual atau yang diinginkan oleh 

wisatawan.  Gaya hidup aktual wisatawan ini tercermin melalui aktivitas, minat, 

dan opini sebagai poin referensi nyata untuk menilai kesesuaian gaya hidupnya. 

Foxall et al., (1998); Nam et al., (2011) menjelaskan bahwa kesesuaian gaya 

hidup adalah pola yang unik seseorang seperti yang diungkapkan dalam bentuk 

kegiatan, minat, dan pendapat, yang semuanya menampilkan perbedaan di antara 

individu. Dengan demikian maka tempat tujuan wisata yang sesuai dengan 

lifestyle wisatawan jika citra tempat tujuan wisata mencerminkan gaya hidup 

pribadi wisatawan, citra tempat tujuan wisata sesuai dengan gaya hidup 

wisatawan, citra tempat tujuan wisata dapat mendukung gaya hidup wisatawan. 
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Gagasan ini mempertegas bahwa semakin sesuai citra tempat tujuan wisata 

dengan gaya hidup wisatawan maka wisatawan akan merasa puas telah 

mengunjungi tempat tujuan wisata tersebut, mendapatkan perasaan nyaman, 

merasa lebih bahagia dan tentu semakin percaya diri telah mengunjungi sebuah 

tempat tujuan wisata yang banyak dikunjungi orang.  

Lifestyle congruity juga dapat mempengaruhi epistemic value yang 

diperoleh oleh wisatawan, pengaruh ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa 

jika citra tempat tujuan wisata semakin sesuai dengan aktivitas, minat dan opini 

wisatawan maka epsistemic value yang diperoleh juga akan semakin tinggi misal 

wisatawan akan mendapatkan pengalaman yang lebih atas keotentikan tempat 

tujuan wisata, terpenuhinya rasa ingin tahu, merasa sebagai sebagai petualang, 

mendapatkan pengalaman unik yang belum dirasakan orang lain serta wisatawan 

akan mendapatkan pengalaman baru yang belum diperoleh dari tempat tujuan 

wisata lain. 

Lifestyle congruity dapat mempengaruhi aktivitas e-WOM, hal ini 

mempertegas bahwa semakin sesuai tempat tujuan wisata dengan gaya hidup 

wisatawan yang tercermin melalui aktivitas, minat dan opini wisatawan maka 

keinginan wisatawan untuk melakukan e-WOM semakin tinggi juga. Kesesuaian 

ini bagi wisatawan menimbulkan kerelaan menulis komentar positif, memposting 

ulasan positif, mengunggah foto dan atau video terbaik, memberikan rekomendasi 

positif, aktif memberikan ulasan pada grup jaringan sosialnya serta mendorong 

teman dan kerabat untuk mengunjungi tempat tujuan wisata. 
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Dalam perspektif industri pariwisata, pengalaman wisatawan akan dapat 

mempengaruhi aktivitas e-WOM wisatawan. Penelitian mengenai nilai yang 

dirasakan wisatawan terhadap e-WOM sudah banyak dilakukan, Nina & Sara, 

(2016); Prebensen et al., (2013); Williams & Soutar, (2009), nilai pengalaman 

yang dirasakan tersebut adalah nilai fungsional, kondisional, sosial, emosional, 

dan nilai epistemik. Nilai atas pengalaman mencakup interaksi yang memberikan 

preferensi relative individu yang terlibat. Oleh karena itu, persepsi nilai 

pengalaman, khususnya mengenai liburan, melibatkan wisatawan yang ikut serta 

dalam penciptaan sebuah nilai. Penelitian Williams et al., (2017) bahwa nilai 

emosional dan nilai kebaruan menjadi prediktor kuat kepuasan wisatawan, 

sehingga dalam penelitian ini nilai emosional dan nilai epistemik menjadi bagian 

penting nilai pengalaman yang diperoleh wisatawan. 

Nilai pengalaman yang diperoleh dalam melakukan aktivitas wisata 

petualangan, dapat berupa nilai emosional (emotional value) dan nilai kebaruan 

(epistemic value). Nilai emosional akan dapat mempengaruhi e-WOM jika 

mengunjungi tempat tujuan wisata, wisatawan mendapatkan rasa bangga, 

mendapatkan rasa nyaman, mendapatkan rasa bahagia, dan mendapatkan rasa 

percaya diri. Begitu juga dengan epistemic value yang diperoleh wisatawan akan 

mempengaruhi e-WOM jika wisatawan mengunjungi tempat tujuan wisata 

mendapatkan pengalaman sesungguhnya, dapat memuaskan rasa ingin tahu, 

wisatawan  merasa menjadi seperti seorang petualang,  mendapatkan pengalaman 

yang unik dan mendapatkan pengalaman baru. Dengan demikian aktivitas e-WOM 

wisatawan akan semakin meningkat jika wisatawan yang berkunjung ke tempat 
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tujuan wisata merasa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, bahagia dan 

mendapat sesuatu yang baru, berbeda jika wisatawan kecewa ketika berkunjung 

pada tempat tujuan wisata maka wisatawan enggan untuk berbagi informasi 

positif. 

Nilai pengalaman yang diperoleh dalam melakukan aktivitas wisata juga 

akan dapat memediasi pengaruh popularitas tempat tujuan wisata, self congruity 

dan lifestyle congruity terhadap aktivitas e-WOM, hal ini merujuk hasil penelitian 

sebelumnya bahwa studi mengenai pengaruh self congruity dengan loyalitas sudah 

banyak dilakukan oleh ilmuwan marketing namun  self congruity  tidak 

berdampak pada loyalitas merek, seharusnya bahwa semakin sesuai konsep diri 

seseorang dengan citra merek maka akan dapat menjadikan seseorang tersebut 

loyal terhadap merek (Han, S. H. et al.,  2016; Liu, F., et al., 2012 dan Giovannini 

et al., 2015). Oleh karena itu untuk meneliti belum jelasnya situasi tersebut, studi 

teoritik yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah análisis destination 

popularity, self congruity, lifestyle congruity dan pengaruhnya terhadap nilai yang 

diperoleh wisatawan baik emotional value maupun epistemic value dan juga 

dampaknya terhadap kesediaan wisatawan untuk melakukan aktivitas e-WOM  

Faktor lain dalam konteks tempat tujuan wisata yang dapat memperkuat 

atau memperlemah aktivitas e-WOM adalah tendensi wisatawan untuk pamer 

setelah melakukan kunjungan. Dalam penelitian ini tendensi pamer mengambil 

terminologi conspicuous consumption yang merupakan motivasi untuk 

mengkomunikasikan citra diri kepada orang lain melalui pengkonsumsian sesuatu 
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dalam hal ini mengunjungi tempat tujuan wisata petualangan. Penelitian terkait 

kecenderungan untuk pamer dalam bidang marketing dan perilaku konsumen ini 

telah banyak dilakukan dalam 5 tahun terakhir ini (Bajac et al, 2016; Bronner & 

Hoog, 2018; Dev et al., 2018; Amatulli et al., 2018; Cass, 2018; Nabi et al., 2019; 

Shao et al., 2019) namun penelitian yang menghubungkan antara kebutuhan 

pamer dengan WOM belum banyak dilakukan Shawn & Adler, 2015; House et al., 

2015; Kim, 2017) dan diperlakukan sebagai variabel eksogen.  

Dasar pertimbangan yang mendasari variabel conspicuous tendencies 

sebagai variabel moderasi adalah masih terdapat kesenjangan dalam bentuk 

inkonsistensi pengaruh perceived value terhadap e-WOM misal penelitian Antonio 

& Astika (2019), Mukerjee (2018), Kim et al, (2019), (Bora et al. 2018), Ahn et 

al., (2020); dan Meeprom & Silanoi (2020) dan Zhang & Xiao (2019) perceived 

value berpengaruh terhadap e-WOM sedangkan penelitian lain Alrwashdeh et al., 

(2019); Chandel et al., (2018); Kim & Hyun (2019); Kim & Thapa (2017) 

perceived value tidak berpengaruh terhadap e-WOM. pertimbangan lain adalah 

conspicuous tendencies juga digunakan sebagai variabel moderasi oleh beberapa 

peneliti sebelumnya seperti Chaudhuri et al., (2011); Wang & Liu, (2007) dan 

Kim, et al., (2017) 

Penelitian Kim & Jang, (2017) terkait dengan conspicuous consumption 

memberikan bukti empiris bahwa motivasi dasar driver konsumsi kopi premium 

konsumen generasi Y di Korea adalah pada dimensi nilai kemewahan seperti 

materialisme, kesesuaian, kecenderungan untuk pamer dan dimensi fungsional. 
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Dengan demikian tendensi pamer wisatawan ini akan dapat memperkuat 

hubungan (perceived value) nilai yang dirasakan wisatawan dengan aktivitas e-

WOM. Hal ini dipertegas jika nilai yang dirasakan wisatawan semakin besar 

dengan disertai kecenderungan pamer wisatawan tinggi maka peluang wisatawan 

akan melakukan aktivitas e-WOM tinggi pula jika dibandingkan dengan 

kecenderungan untuk pamer rendah diduga aktivitas e-WOM juga akan rendah. 

Wisatawan yang merasakan emotional value yang tinggi seperti merasa 

nyaman, merasa bahagia dengan pengalamanannya mengunjungi tempat tujuan 

wisata yang memiliki popularitas maka wisatawan akan memiliki keinginan tinggi 

untuk membagikan pengalamannya tersebut dengan ulasan-ulasan positif, 

membagikan foto-foto terbaik dalam media berbasis internet. Keinginan untuk 

memberi ulasan, foto-foto terbaik tersebut akan lebih tinggi ketika wisatawan 

tersebut memiliki kebutuhan untuk pamer seperti  ingin lebih dihargai orang lain, 

ingin merasa lebih penting, meningkatkan popularitas diri, ingin menunjukkan diri 

lebih sukses, dan pamer pengalaman uniknya pada wisata petualangan. 

Penelitian ini berharap dapat menawarkan kebaruan dalam hal perluasan 

dari model self congruity yang ditawarkan oleh Sirgy (1982); Ekinci et al., (2013); 

Luna-Cortés et a.,l (2017); serta Raj (1985) tentang popularitas merek yang 

dikaitkan dengan loyalitas. Berkontribusi pada pengembangan literatur tentang 

congruity theory pada tempat tujuan wisata yang dikaitkan perilaku setelah 

mengkonsumsi, nilai pengalaman tempat tujuan wisata serta model integratif yang 

dikembangkan adalah anteseden electronic word of mouth: popularitas destinasi, 
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kesesuaian diri, kesesuaian gaya hidup dan nilai wisatawan dengan variabel 

tendesi pamer sebagai variabel pemoderasi. Perluasan model ini diharapakan 

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 

Berkembangnya platform media elektronik berbasis internet telah 

memberikan dampak perkembangan pada aktivitas masyarakat khususnya 

aktivitas e-WOM dengan melakukan komentar, ulasan, berbagi gambar di media-

media berbasis internet. Berdasarkan uraian yang telah disajikan, pentingnya 

pemahaman penyedia layanan tempat tujuan wisata terhadap anteseden e-WOM. 

Seringkali e-WOM dihubungkan dengan nilai yang dirasakan oleh sisi internal 

konsumen saja. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam 

sektor jasa tempat tujuan wisata. Penyedia layanan untuk dapat unggul dan 

berbeda dengan tempat tujuan wisata minat wisata khusus dengan menekankan 

pada sisi internal konsumen dan eksternal konsumen.  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANTESEDEN ELECTRONIC WORD OF MOUTH:.. SUKARIS



 

26 
 

Pemilihan wisata petualangan dalam penelitian ini didasarkan beberapa 

pertimbangan, diantaranya adalah pertama; Tren wisatawan petualangan 2018 

telah membuat perusahaan yang bergerak di sektor ini mencatat laba bersih 

meningkat 75 persen, di Indonesia sendiri  tempat tujuan wisata petualangan 

memberikan kontribusi 67% pengeluaran wisatawan (Adventure Travel Trade 

Association), walaupun secara jumlah lebih  sedikit (20%) dibandingkan dengan 

produk tempat tujuan wisata alam lain. Kedua  bahwa keputusan pemilihan tempat 

tujuan wisata dapat dipengaruhi oleh motivasi yang bersumber dari internal 

wisatawan dan eksternal wisatawan, sebagaimana penelitian  J. K. Giddy & 

Webb, (2016); Julia, (2018); Jamal et al., (2019); Kathryn et al., (2018); Pomfret 

& Bramwell, (2016); Xu & Chan, (2016), dan Ketiga: bahwa dalam konsumsi 

produk wisata selalu merujuk pada self-congruity theory, artinya bahwa dalam 

pemilihan tempat tujuan wisata wisatawan akan menyesuaikan  konsep dirinya 

dengan citra produk, hal ini sesuai dengan penelitian Sirgy, (1982); Ekinci, et al., 

(2013); Sun, (2014), bahwa semakin tinggi tingkat kongruensi semakin besar 

kemungkinan terjadinya pembelian. Keempat: Jika dikaitkan dengan variabel 

yang digunakan dalam memperjelas hubungan self congruity terhadap  bahwa 

wisatawan petualangan umumnya mencari beberapa tingkat aktivitas fisik, 

tantangan, kebaruan, keluar dari rutinitas, dan sensasi emosional dari pengalaman 

mereka (Buckley, 2007). 

Peningkatan e-WOM pengunjung yang didasarkan oleh popularitas tempat 

tujuan wisata, nilai pengalaman, dan kesesuaian dengan konsep diri konsumen 

menarik untuk dilakukan, sehingga topik penelitian ini adalah anteseden 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANTESEDEN ELECTRONIC WORD OF MOUTH:.. SUKARIS



 

27 
 

electronic word of mouth: destination popularity, self congruity, lifestyle 

congruity dan perceived value dengan conspicuous tendencies sebagai variabel 

moderasi 

Pemilihan objek penelitian di Provinsi Jawa timur didasarkan beberapa 

pertimbangan yang relevan dan rasional diantaranya adalah: 1) Bahwa pada tahun 

2018, jumlah perjalanan penduduk Indonesia yang bertujuan untuk melakukan 

perjalanan wisata ke Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia 

yang mencapai sekitar 17.96 persen atau sebesar 53.203.387 Jiwa (bps.go.id, 

2018); 2) Bahwa sebaran kegiatan wisata yang dilakukan oleh pengunjung di 

Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam kategori tinggi, diatas rata-rata nasional 

yaitu wisata bahari sebesar 15.16 sedangkan rata-rata nasional 14.89 persen, 

ekowisata sebesar 3.56 persen sedangkan rata-rata nasional sebesar 3.07 dan 

wisata petualangan 1.32 persen dengan rata-rata nasional sebesar 0.95 persen 

(bps.go.id, 2018); 3) Bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 

Provinsi yang termasuk dalam pengembangan pembangunan pariwisata nasional 

prioritas tahun 2015-2019 (kemenpar.go.id, 2015); 4) Secara geografis Provinsi 

Jawa Timur diuntungkan dengan posisi secara geografis diantara kota budaya 

Yogyakarta dan Bali (Kriswibowo, 2018); dan 5)  Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Sektor pariwisata Provinsi Jawa Timur meningkat dari tahun ke 

tahun, pada tahun 2018 perolehan sejumlah 128.325 triliun rupiah, berkontribusi 

sebesar 5,86% dari total  PDRB jawa timur sejumlah 2.189 triliun rupiah 

sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2017 sejumlah    117.428   triliun   
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rupiah  atau berkontribusi sebesar  5,82%   dari   total  PDRB Jawa Timur sebesar 

2.019 triliun rupiah (disbudpar.jatimprov.go.id, 2018). 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1a. Apakah destination popularity berpengaruh terhadap emotional value yang 

dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa Timur? 

1b. Apakah destination popularity berpengaruh terhadap epistemic value yang 

dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa Timur? 

2a. Apakah self congruity wisatawan berpengaruh terhadap emotional value yang 

dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa Timur? 

2b. Apakah self congruity wisatawan berpengaruh terhadap epistemic value yang 

dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa Timur? 

3a. Apakah lifestyle congruity wisatawan berpengaruh terhadap emotional value 

yang dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa Timur? 

3b. Apakah lifestyle congruity wisatawan berpengaruh terhadap epistemic value 

yang dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa Timur? 

4. Apakah destination popularity berpengaruh terhadap e-WOM wisatawan pada 

wisata petualangan di Jawa Timur? 

5. Apakah self congruity wisatawan berpengaruh terhadap e-WOM wisatawan 

pada wisata petualangan di Jawa Timur? 

6. Apakah lifestyle congruity wisatawan berpengaruh terhadap e-WOM pada 

wisata petualangan di Jawa Timur? 
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7a. Apakah emotional value berpengaruh terhadap aktivitas e-WOM wisatawan 

pada wisata petualangan di Jawa Timur? 

7b. Apakah epistemic value berpengaruh terhadap aktivitas e-WOM wisatawan 

pada wisata petualangan di Jawa Timur? 

8a. Apakah conspicuous tendencies wisatawan memoderasi hubungan kausal 

emotional value terhadap aktivitas e-WOM wisatawan pada wisata  

petualangan di Jawa Timur ? 

8b. Apakah conspicuous tendencies wisatawan memoderasi hubungan kausal 

epistemic value terhadap aktivitas e-WOM wisatawan pada wisata  

petualangan di Jawa Timur ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh destination popularity terhadap 

emotional value yang dirasakan wisatawan pada wisata  petualangan di Jawa 

Timur. 

1b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh destination popularity terhadap 

epistemic value yang dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa 

Timur. 

2a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh self congruity wisatawan terhadap 

emotional value yang dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa 

Timur. 
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2b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh self congruity wisatawan terhadap 

epistemic value yang dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa 

Timur. 

3a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh lifestyle congruity wisatawan terhadap 

emotional value  yang dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa 

Timur. 

3b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh lifestyle congruity wisatawan terhadap 

epistemic value yang dirasakan wisatawan pada wisata petualangan di Jawa 

Timur. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh destination popularity terhadap 

aktivitas e-WOM wisatawan pada wisata petualangan di Jawa Timur. 

5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh self congruity wisatawan terhadap 

aktivitas e-WOM pada wisata petualangan di Jawa Timur. 

6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh lifestyle congruity wisatawan 

terhadap aktivitas e-WOM pada wisata petualangan di Jawa Timur. 

7a. Mengetahui dan menganalisis  pengaruh emotional value terhadap aktivitas e-

WOM wisatawan pada wisata petualangan di Jawa Timur. 

7b. Mengetahui dan menganalisis  pengaruh epistemic value terhadap aktivitas e-

WOM wisatawan pada wisata petualangan di Jawa Timur. 

8a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh conspicuous tendencies pada 

hubungan kausal emotional value terhadap aktivitas e-WOM pada wisata 

petualangan di Jawa Timur. 
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8b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh conspicuous tendencies pada 

hubungan kausal epistemic value terhadap aktivitas e-WOM pada wisata 

petualangan di Jawa Timur yang dimoderasi conspicuous tendencies 

wisatawan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan melalui bukti empiris yang memperjelas dan 

memperluas aktivitas e-WOM  pada wisata petualangan di Jawa Timur 

2. Dapat memberikan masukan dan pengembangan terhadap-literatur maupun 

referensi penelitian-penelitian dimasa yang akan datang terkait dengan model 

integrative destination popularity yang dipadu dengan self congruity pada 

tempat tujuan wisata petualangan. 

3. Bagi pengelola tempat tujuan wisata dan pemerintah, hasil studi ini kiranya 

memberikan sumbangsih empirik dalam pengambilan kebijakan, keputusan 

dan program pengembangan pemasaran tempat tujuan wisata khususnya 

strategi peningkatan e-WOM yang dapat memberikan dampak positif seperti; 

a. Dapat melakukan pemasaran yang lebih efisien dan efektif  (efisien dalam 

arti mendapatkan upaya pemasaran dengan biaya yang lebih rendah dan 

efektif, komunikasi pemasaran dapat disampaikan langsung oleh pihak 

yang telah melakukan atau merasakan manfaat atas keputusan pembelian 
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sehingga konsumen memliki referensi positif atas tempat tujuan wisata 

yang dikunjungi 

b. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tempat tujuan wisata 

yang memiliki popularitas, khususnya di Provinsi Jawa Timur 

c. Tempat tujuan wisata akan menjadi semakin  disukai oleh wisatawan 

d. Pengaruh langsung pada peningkatan ekonomi pada bisnis pariwisata 

termasuk perjalanan dan akomodasi khususnya di Provinsi Jawa Timur. 

e. Menjadi informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan yang diambil 

dalam situasi tertentu seperti situasi pandemic-covid-19. 
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