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Abstrak- Kepariwisataan saat ini telah berkembang menjadi 
salah satu industri terbesar di berbagai belahan dunia dengan 
memberikan banyak manfaat pada setiap sektor. Dengan 
banyaknya jumlah objek wisata di Kabupaten Karo memiliki 
potensi yang sangat besar untuk menjadi daya tarik tersendiri 
bagi wisatawan. Dengan meningkatkan citra destinasi, destinasi 
wisata tersebut akan dapat membawa wisatawan lebih banyak 
karena citra tersebut akan menyebar menjadi informasi bagi 
wisatawan lain yang sedang merencanakan kunjungan. 
Keberhasilan sebuah citra destinasi untuk dapat menjadi lebih 
baik harus diikuti dengan kualitas produk yang destinasi wisata 
berikan karena kualitas produk dan citra tersebut harus sesuai 
atau dapat memenuhi harapan dan keinginan wisatawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi revisit intention pada obyek wisata Kabupaten 
Karo. Penelitian ini menggunakan beberapa variable antara lain 
: Product Quality, Brand Image, dan Costumer Value guna 
meningkatkan Revisit Intention pada obyek wisata Kabupaten 
Karo, dimana Tourist Attraction digunakan sebagai variabel 
intervening. Subjek penelitian adalah wisatawan yang 
berkunjung ke Objek Wisata Kabupaten Karo. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
SEM (Structural Equation Model).. Jenis data adalah primer 
dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner dan teknik wawancara.   

Kata kunci : Product Quality, Brand Image, Costumer Value, Tourist 
Attraction, Revisit Intention 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

       Kepariwisataan saat ini telah berkembang menjadi 
salah satu industri terbesar di berbagai belahan dunia dengan 
memberikan banyak manfaat pada setiap sektor. Sektor 
kepariwisataan sebagai salah satu alat yang ideal bagi pelestarian 
lingkungan alam, sosial, dan budaya,dalam mempererat 
hubungan persahabatan antar bangsa serta mengangkat citra 
bangsa di mata dunia internasional. Dengan banyaknya jumlah 
objek wisata di Kabupaten Karo mengindikasikan bahwa 
melimpahnya alam di Kabupaten Karo memiliki potensi yang 
sangat besar untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. 
Mengingat begitu banyaknya obyek wisata yang dapat 
dikunjungi di Kabupaten Karo, maka layaklah sektor pariwisata 
di Kabupaten karo untuk dijadikan sebagai produk andalan 
yang dapat dipasarkan secara global.  

 Dengan meningkatkan citra destinasi, destinasi wisata tersebut 
akan dapat membawa wisatawan lebih banyak karena citra 
tersebut akan menyebar menjadi informasi bagi wisatawan lain 

yang sedang merencanakan kunjungan. Keberhasilan sebuah 
citra destinasi untuk dapat menjadi lebih baik harus diikuti 
dengan kualitas produk yang destinasi wisata berikan karena 
kualitas produk dan citra tersebut harus sesuai atau dapat 
memenuhi harapan dan keinginan wisatawan.  

 Kualitas produk menjadi salah satu hal terpenting dalam 
peningkatan jumlah wisatawan. Kabupaten Karo adalah salah 
satu daerah di wilayah Sumatera Utara yang cukup berpotensi 
untuk di jadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata. 
Terlebih lagi didukung dengan kondisi alamnya yang sejuk yang 
akan membuat banyak orang menjadi semakin tertarik untuk 
mengunjungai daerah wisata di Kabupaten Karo. Potensi 
pariwisata di Kabupaten Karo antara lain memiliki tujuan 
obyek wisata yang spesifik, seperti obyek wisata alam, obyek 
wisata budaya, peninggalan sejarah, dan agrowisata. Hal ini 
tentunya membuat banyak orang yang datang untuk 
berkunjung ke Kabupaten Karo, sehingga Kabupaten Karo 
akan semakin dikenal oleh banyak wisatawan baik wisatawan 
lokal maupun mancanegara.  Apabila kualitas produk kurang 
baik maka akan berpengaruh pula terhadap keputusan 
berkunjung dari para wisatawan begitu pun sebaliknya karena 
kualitas produk merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi keputusan berkunjung wisatawan. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi revisit intention pada obyek 
wisata di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. 

 

2. TINJAUAN LITERATUR 

2.1.  Pengaruh Product Quality terhadap Tourist Attractiveness 

Kualitas atau Mutu adalah tingkat baik atau buruknya suatu 
produk yang dihasilkan apakah sesuai dengan spesifikasi yang 
telah ditentukan ataupun kesesuaiannya terhadap kebutuhan. 
Dalam penelitian ini yang dimaksud mutu produk adalah mutu 
produk wisata, mutu produk wisata tersebut adalah 
kemampuan suatu produk wisata dalam menunjukan fungsinya 
terhadap konsumen, serta mempunyai keunggulan tertentu 
yang membuat produk tersebut berbeda dan mempunyai ciri 
khasnya sendiri dari produk-produk wisata yang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Boyd dan Mason (1999) 
menekankan pada karakteristik munculnya kategori produk, jika 
karakteristik produk tersebut semakin menarik bagi konsumen, 
maka daya tarik pada kategori produk semakin bertambah, dan 
akan meningkatkan kemungkinan konsumen akan melakukan 
pembelian. penelitian mason (1999) menggambarkan bahwa 
prinsip-prinsip daya tarik produk merupakan perwujudan dari 

mailto:fintaaramita9284@gmail.com


 
 

 PROCEEDING THE 8th MANAGEMENT BREAKTROUGH AND DOCTORAL JOURNEY 2020 

ISBN : 978-602-53554-1-7 ©2020 MBDJ APDMI-UB 

 

Page 94 

mutu produk yang sangat baik. Semakin tinggi mutu produk 
akan semakin meningkatkan daya tarik produk. Sedangkan 
Kusumahadi (2002) menyatakan bahwa semakin tinggi mutu 
produk yang akan diterima pelanggan semakin meningkatkan 
daya tarik produk secara menyeluruh. Penelitian Rumengan, 
dkk (2015) juga mengungkapkan bahwa semakin tinggi kualitas 
produk  maka akan semakin tinggi pula keputusan pembelian 
konsumen.  Jika kualitas suatu produk tersebut buruk maka 
daya tarik produk rendah, begitu juga sebaliknya jika tinggi 
maka daya tarik produk akan tinggi pula. 

2.2. Pengaruh Brand Image terhadap Tourist Attractiveness 

Citra merek dalam bidang pariwisata umumnya 
digeneralisasikan menjadi citra atas destinasi secara 
keseluruhan. Citra destinasi sendiri dapat didefinisikan sebagai 
sebuah kumpulan kepercayaan dan kesan terhadap destinasi 
berdasarkan informasi yang diproses dari berbagai macam 
sumber (Zang, et al. dalam Chiu, et al., 2016) 

Citra destinasi tidak hanya didefinisikan sebagai persepsi atribut 
destinasi individu tetapi juga kesan secara menyeluruh atau 
holistik dari destinasi.Citra destinasi terdiri dari karakteristik 
fungsional yang menitikberatkan pada aspek bukti fisik (tangible) 
dari destinasi dan karakteristik psykologi yang menitikberatkan 
pada aspek yang bukan bukti fisik (intangible) (Echtner dan 
Ritchie, 2003:46). Dengan kata lain, Echtner dan Ritchie 
mengungkapkan bahwa citra destinasi seharusnya dirasakan 
baik dalam bentuk atribut-atribut individu (seperti iklim dan 
fasilitas akomodasi) impresi secara holistik (suasana mental dan 
imajinasi tentang destinasi). 

Wirastomo (2012) dalam penelitiannya juga mengungkapkan 
bahwa apabila suatu produk memiliki ekuitas merek yang tinggi, 
dan ekuitas merek ini akan membentuk daya tarik paroduk. 
Dalam penelitian Sagita (2014) mengungkapkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara citra produk terhadap 
keputusan pembelian ulang. Kemudian Penelitian Rumengan, 
dkk (2015) mengungkapkan bahwa Citra produk  berpengaruh 
signifikan  terhadap Keputusan pembelian. Penelitian yang lain 
yaitu Cahyani dan yulianti (2011) menjelaskan bahwa variabel 
citra produk berpengaruh positif kepada keputusan kunjungan. 

2.3.  Pengaruh Tourist Attractiveness terhadap Revisit 
Intentions 

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 
keindahan, keaslian, dan nilai yang menjadi motivasi wisatawan 
untuk mengunjunginya (Sammeng, 2001). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Daulat H Sihombing 
(2007) yang meneliti variable kepuasan pelanggan, daya tarik 
produk dan minat beli ulang produk, hasilnya menyatakan 
bahwa variable kepuasan poduk dan daya tarik produk 
berpegaruh secara signifikan terhadap minat beli ulang baik 
secara parsial maupun secara simultan. Penelitian lain yang 
sejenis yaitu Ko dan Liu yang berjudul “Factor and Corelation 
analysis of tourism Attraction, Tourist Satisfaction and Willingness to 
revisit evidence from mainland Chinese Tourist to Taiwan” dengan 
Demographic variables Tourism Attraction, Tourist Satisfaction, dan 
Willingness to revisit dianalisis menggunakan statistic deskriptif 
diperoleh hasil dari daya tarik wisata berpengaruh positif 
terhadap minat kunjung ulang. Penelitian pramono (2012) juga 
menyatakan bahwa semakin tinggi kecocokan konsumen pada 
produk dengan spesifikasi produk tersebut maka akan semakin 
tinggi daya tarik konsumen terhadap suatu produk dan akan 
meningkatkan minat beli konsumen terhadap suatu produk dan 

akan meningkatkan minat beli konsumen tersebut terhadap 
produk.  

Kesesuaian antara hasil yang diterima oleh konsumen dari 
produk yang dibelinya akan menumbuhkan rasa puas pada diri 
konsumen, rasa puas tersebut nantinya akan menumbuhkan 
minat untuk mengkonsumsi produk tersebut diwaktu yang akan 
datang. Konsumen yang merasa puas akan menumbukan rasa 
komitmen pada diri mereka sehingga dapat menjadi sumber 
rekomendasi positif  bagi konsumen lain (Hawkins, Best, dan 
Coney, 2004; athanassopoulos, Gounaris, dan stathaopoulos). 

2.4.  Pengaruh Costumer Value terhadap Revisit Intentions 

Definisi nilai pelanggan adalah selisih antara harapan pelanggan 
atas semua manfaat dan biaya yang dikeluarkan terhadap 
barang atau jasa yang ditawarkan, Kotler dan Keller (2012). 
nilai pelanggan adalah nilai tambah yang didapatkan oleh 
pelanggan satelah mengkonsumsi atau menggunakan produk 
dari suatu perusahaan, nilai pelanggan ini juga bisa dikatakan 
sebagai selisih antara manfaat yang didapatkan pelanggan 
dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk 
tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Esthy Dwityanti (2008) 
menjelaskan adanya pengaruh positif antara nilai pelanggan 
dengan minat beli, dimana semakin tinggi persepsi nilai yang  
diterima pelanggan akan dapat meningkatkan minat beli. 
Penelitian oleh Kusdyah (2012) juga menjelaskan bahwa 
variabel nilai pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap 
variabel minat beli ulang. Penelitian oleh Justin Beneke,dkk 
(2013) juga menghasilkan adanya pengaruh positif dari nilai 
pelanggan terhadap minat beli ulang suatu produk. Moliner et 
al (dalam Korda et al., 2010) mengungkapkan bahwa semakin 
tinggi nilai pelanggan  menyebabkan semakin tinggi nilai 
kepuasan pelanggan dan akan berpengaruh pada minat 
membeli ulang. 

2.5.  Hipotesis Penelitian 

HI Product Quality berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Tourist Attractiveness pada Objek wisata Kabupaten 
Karo 

H2 Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Tourist Attractiveness pada Objek wisata Kabupaten Karo 

H3 Tourist Attractiveness berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Revisit Intentions pada Objek wisata Kabupaten Karo 

H4 Product Quality berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Revisit Intentions pada Objek wisata Kabupaten Karo  

H5 Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Revisit Intentions pada Objek wisata Kabupaten Karo  

H6 Costumer Value berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Revisit Intentions pada Objek wisata Kabupaten Karo  

H7 Product Quality dan Brand Image berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Revisit Intentions melalui Tourist 
Attractiveness pada Objek wisata Kabupaten Karo 

H8 Product Quality, Brand Image, Costumer Value, dan dan 
Tourist Attractiveness berpengaruh positif dan signifikan secara 
simultan  terhadap Revisit Intention pada Objek wisata 
Kabupaten Karo 
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3. METODE PENELITIAN 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis SEM (Structural Equation Model).. Jenis 
data adalah primer dan sekunder, teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan kuesioner dan teknik wawancara.  

 

4. KONTRIBUSI POTENSIAL PADA 
PENGEMBANGAN PENGETAHUAN 

Kontribusi yang diberikan adalah untuk menambah wawasan 
dan pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai Pengaruh 
Product Quality, Brand Image, Costumer Value dan Tourist 
Attractiveness terhadap Revisit Intentions. 
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