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ABSTRACT
Travel blogs can be used by potential tourists to find out information about
the place that will be the main destination especially first. This study aims to find
out information about a blog that can satisfy the reader, make the information
needed and can influence the behavioral intention to visit after reading the
kidalnarsis.com blog.
This research is a type of quantitative descriptive comparative research,
by comparing the same variables for different samples, Millennials and X. Survey
techniques using online questionnaires. The data collected in this study amounted
to 147 Millennials generation respondents and 130 students X respondents using
Structural Equation Modeling (SEM) analysis method.
This research provides conclusions, namely on talented people in matters
that can influence the interest in the use of blogs by novels, understanding and
interest, and reliability. Whereas in class X respondents in influencing the
Expected Comfort of the Use of Blog by Understanding, Interest and Reliability,
Clean Novelty. Then the Perceived Enjoyment of Blog Usage proved to have a
positive and significant influence on the Purpose Image, and the Purpose of the
Image proved to have a positive and significant influence on Visit Intention.
Keywords: Blog, Millennial Generation, X Genetarion, Perceived Enjoyment,
Purpose Image, Visit Intention, Comparative Research, Padang Heritage

1. Pendahuluan
Bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi
terhadap PDB nasional. Salah satu peningkatan terjadi pada peningkatan devisa
negara. Peningkatanyang terjadi terjadi pada sektor pariwisata salah satu nya
disebabkan oleh strategi yang dilakukan Kementerian Pariwisata pada tahun 2016,
yaitu pengembangan bidang pemasaran pariwisata nusantara yang dilakukan pada
promosi Pesona Indonesia, melalui salah satunya dengan menggunakan media
elektronik antara lain pemasaran melalui iklan pada TV, radio, media online, dan
pemanfaatan
situs/web
dengan
melibatkan
komunitas/blogger
(www.kemenpar.go.id).

Faktor Pembentuk Behavioral Intention..., Divi Hannitry Prakoso, Ma.-Ibs, 2018

Lenhart (2015) adanya kemajuan teknologi dan kemunculan media sosial telah
memberikan dampak dalam mengubah industri pariwisata terkait dengan cara
wisatawan dalam mencari informasi, perilaku perjalanan mereka dan dalam
pengambilan keputusan (Ihsanuddin and Anuar 2016). Seiring dengan
berkembangnya teknologi informasi dan kesadaran masyarakat dalam
memanfaatkan penggunaan internet, blog menjadi salah satu sumber penting untuk
memperoleh sebuah informasi tentang pariwisata (Wijaya 2017). Blog telah
menarik perhatian seluruh pengguna internet di dunia, dikarenakan telah
menawarkan banyak pilihan informasi yang sesuai dengan kebutuhan perseorangan
maupun organisasi (Uribe, Buzeta, and Velásquez 2016). Ada berbagai macam
jenis blog yang muncul, salah satu dari berbagai jenis blog yang ada itu adalah
blog pribadi yang memaparkan informasi tempat pariwisata terkait dengan
destinasi perjalanan.Blog tersebut dapat memberikan gambaran terkait dengan
keadaan tujuan wisata, sehingga wisatawan bisa mempersiapkan apa yang mereka
butuhkan.
Pada pembahasan ini, penulis akan mengarahkan pada pencarian informasi
yang akan di fokuskan pada pencarian informasi terkait destinasi wisata dengan
menggunakan internet melalui salah satu media sosial, yaitu blog. Banyaknya blog
yang menyediakan infomasi terkait dengan destinasi yang dapat diakses dengan
mudah oleh pembaca blog untuk dapat mengetahui kegiatan penulis blog dalam
berbagi pengalaman pada saat melakukan perjalanan dan mendapatkan gambaran
serta pembelajaran terkait dengan tempat wisata (Chen, Shang, and Li 2014).
Wisatawan biasanya lebih memilih untuk mempercayai anjuran dari blog
dibandingkan dengan saran yang didapat dari orang yang sudah handal di
bidangnya atau travel agent. Hal tersebut terjadi dikarenakan isi blog mampu
memberikan informasi yang obyektif, terpercaya, dan kredibel (Wijaya 2017).
Pada penelitian ini terdapat pengujian terhadap komparasi antara generasi X
dan generasi Millenials. Penelitian ini terfokus pada travel blog yang membahas
satu destinasi wisata di Indonesia, yaitu destinasi wisata Padang Heritage yang
merupakan salah satu destinasi wisata yang terdapat di wilayah Sumatra Barat.
Berdasarkan uraian di atas, pemaparan informasi pada sebuah blog dan keputusan
yang dimiliki oleh generasi X dan Y setelah membaca blog diharapkan dapat
membentuk citra sebuah destinasi dimata pembaca dan mempengaruhi niat
wisatawan untuk mendatangi tempat wisata Padang Heritage.
2. Landasan Teori
WOM dan eWOM
WOM merupakan bentuk komunikasi tradisional.Higie, Feick, & Price (1987)
mendefinisikan WOM merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara
langsung dengan menggunakan lisan, merupakan komunikasi yang informal, dan
komunikasi yang terjadi antar orang ke orang yang saling menerima informasi
mengenai suatu merek, produk, organisasi atau layanan (Eisingerich et al. 2015).
Godes & Mayzlin (2004) berpendapat bahwa WOM juga dikenal sebagai bentuk
komunikasi yang menjadi peran utama yang dapat memberikan pengaruh kepada
konsumen dalam memutuskan untuk dapat mengadopsi serta menggunakan suatu
produk dan layanan (Yeap et al. 2014).
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Dewasa ini, menurut survey yang dilakukan oleh APJII hampir sebagian dari
populasi di Indonesia tergolong dalam masyarakat yang menggunakan
pemanfaatan internet secara aktif.Jangkauan yang dimiliki oleh internet sangat
luas, hal tersebut dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk
memperoleh informasi ataupun melakukan komunikasi dengan jangkauan yang
lebih luas.Sebagaimana dijelaskan diatas, WOM merupakan bentuk komunikasi
yang tradisional. Tetapi, WOM berhasil dialihkan kedalam dunia maya dalam
bentuk komunikasi visual antara orang dengan oranglainnya atau disebut juga
dengan eWOM(Warne and Drake-Brooks 2016)Penyampaian eWOM dapat
dilakukan salah satunya dengan menggunakan sosial media. Pada penelitian kali
ini, platformmedia sosial yang dibahas adalah personal blogs yang berisikan
pemaparan informasi yang dapat di akses oleh jangkauan luas. Mesikpun media
sosial seperti Facebook, twitter, dan aplikasi pesan instan tampaknya menjadi alat
komunikasi yang utama, penggunaan sebuah blog masih banyak digunakan sebagai
sumber penting untuk berbagi informasi dan jejaring sosial (Sano, Takayasu, &
Takayasu, 2015; Trowbridge, Pybus, Mudrick, & Taub, 2016;Chen and BehmMorawitz 2017)

Blog
Buhalis & Law (2008) berpendapat bahwa Internet secara mendasar telah
merubah cara pendistribusian informasi terkait dengan pariwisata dan mengubah
cara seseorang dalam melakukan perencanaan dan melakukan perjalanan (Xiang
and Gretzel 2010). Salah satunya dengan adanya blog yang membahas terkait
dengan destinasi perjalanan terkait pengalaman yang dirasakan oleh penulis. Suatu
blog dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk melakukan pertukaran informasi
yang lebih mendalam (Chen and Behm-Morawitz 2017). Litvin et al (2008) Blog
juga dapat dilihat sebagai platform yang menjadi perantara dari banyak orang ke
orang banyak, dimana tersedianya pengalaman pribadi, proses interaktif untuk
berkomunikasi dan pertukaran eWOM (Chen et al. 2014).
Xiang dan Gretzel (2010) menjelaskan bahwa fungsi blog yaitu membuat
sebuah pemaparan terkait dengan pengalaman yang telah dialami dan guna untuk
dapat berbagi pengalaman baru, menciptakan kepercayaan bagi para pengunjung
baru atau pelancong online, dan blog juga dapat digunakan sebagai inteligen
pemasaran (Hsun Ho et al. 2015). Seorang blogger menulis pengalaman yang
sudah dialami yang memberikan gambaran mengenai destinasi perjalanan yang
dilakukan dan memberikan beberapa rekomendasi, seperti dalam pemilihan hotel
atau kegiatan penting yang harus dilakukan, dan pemaparan tersebut dapat
dilengkapi dengan foto ataupun film yang dapat memberikan gambaran terkait
dengan tempat yang sudah di datangi (Chen et al. 2014). Blog merupakan sebuah
sumber yang sangat penting bagi konsumen dalam memperoleh sebuah informasi
dan mendapatkan saran atas sebuah produk atau layanan, hal itu dapat memberikan
dampak pada konsumen dalam mengevaluasi produk dan berdampak pada proses
pengambilan keputusan pada konsumen (Hsun Ho et al. 2015).
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Generasi Millenials
Generation Y sering dikenal dengan generasi Millenials, merupakan individu
yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan tahun awal tahun 2000-an (Gurǎu
2012) termasuk kepada golongan pengguna yang bergantung kepada internet
(Statista 2016). Dalam kehidupan generasi millenials, teknologi terus berkembang
dan berintegrasi membuat tersedianya banyak pilihan yang dapat dipilih dengan
cara yang cepat dan efisien sehingga dapat mempengaruhi perilaku, sikap dan
keputusan (Ihsanuddin and Anuar 2016).
Generasi Millenials terbiasa untuk mendapatkan akses cepat atas sebuah
informasi dengan memiliki keterampilan menyortir informasi yang sangat efisien
(Williams et al. 2017). Lenhart. (2015) berpendapat bahwa dengan adanya
kemajuan teknologi dan kemunculan media sosial telah memberikan dampak
dalam mengubah industri pariwisata terkait dengan cara wisatawan dalam mencari
informasi, perilaku perjalanan mereka dan dalam pengambilan keputusan
(Ihsanuddin and Anuar 2016).
Generasi X
Individu yang lahir antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1980-an termasuk
golongan generasi X (Gurǎu 2012).Salah satu ciri yang dimiliki oleh generasi X,
yaitu merupakan generasi yang sangat peduli dengan pendapat atas suatu hal yang
dimiliki oleh orang lain, individu yang termasuk dalam golongan generasi X bisa
saja tidak yakin atas diri senidiri dan seringkali membutuhkan kepastian dari pihak
lain, bahwa yang dipilih merupakan hal yang tepat (Lissitsa and Kol 2016). Oleh
karena itu, generasi X akan membaca review atau ulasan yang sudah diberikan oleh
oranglain, dan akan melihat lebih banyak opini yang terdapat pada sebuah situs
terkait dengan menentukan pilihan, hal tersebut lebih gemar dilakukan oleh
generasi X dibandingkan dengan generasi lainnya (Peralta 2015).
Pengaruh Novelty terhadap Perceived Enjoyment of Blog Usage
McIntosh, Goeldner, & Ritchie (1995) mengemukakan berbagai kategori yang
dapat dikatakan sebagai sumber novelty (kebaruan), yaitu mulai dari penemuan
tempat fisik yang inovatif sehingga mendapatkan gengsi dan perhatian dari orang
lain (Assaker, Vinzi, and O’Connor 2011). Kebaruan yang disajikan dalam sebuah
blog juga akan berdampak kepada kenikmatan yang dirasakan (perceived
enjoyment) dalam membaca informasi yang tersaji pada sebuah blog yang
memaparkan informasi terjakit dengan destinasi perjalanan.
Penelitian yang dilakukan telah menyatakan bahwa adanya dampak yang positif
dari novelty terhadap perceived enjoyment of blog usage (Chen et al. 2014).
Terdapat pula penelitian terdahulu yang menghasilkan adanya perceived novelty
berpengaruh poisitif terhadap mempengaruhi attitude individu (Wells et al. 2010).
Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terlebih dahulu dapat dikatakan bahwa
apabila terdapat kebaruan informasi dalam sebuah blog, maka hal tersebut akan
memberikan dampak kepada pembaca blog untuk dapat merasakan kenikmatan
atau enjoy dalam membaca blog tersebut. Dari pemaparan diatas, terdapat
kesimpulan bahwa :
H1 : Novelty berpengaruh positif terhadap Perceived Enjoyment of Blog Usage
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Pengaruh Reliability terhadap Perceived Enjoyment of Blog Usage
Xu & Chen (2006) berpendapat bahwa reliabilty dalam sebuah konten dapat
dinilai dengan adanya hubungan yang kredibel antar seluruh dokumen atau isi
konten yang terdapat dalam suatu blog, dan didefinisikan sebagai tingkat dimana
isi konten yang di paparkan tersebut dapat dinilai dan dianggap benar, akurat, atau
dapat di percaya (Chen et al. 2014). Pemaparan isi dengan menuliskan sesuai
dengan sumber yang kredibel, maka blog tersebut akan mendapatkan kepercayaan
pembaca.
Sebuah informasi yang tersaji dalam sebuah blog destinasi perjalanan dapat
dikatakan berisikan informasi yang dapat diandalkan apabila ketika pembaca blog
dapat merasakan dampak kenikmatan (perceived enjoyment) dalam membaca blog
destinasi perjalanan tersebut. Penelitian yang dilakukan telah menyatakan bahwa
adanya dampak yang negatif dari reliabilityintersetingness terhadap perceived
enjoyment of blog usage (Chen et al. 2014). Adanya penelitian terdahulu yang
menghasilkan adanya hubungan yang positif antara reliability terhadap kepuasan
dalam sebuah blog (Hsieh et al. 2010).
Oleh karena itu, pembaca blog dapat merasakan kenikmatan atau enjoy dalam
membaca sebuah blog destinasi perjalanan apabila informasi yang dipaparkan
dalam suatu blog tersebut dapat diandalkan. Dari pemaparan diatas, terdapat
kesimpulan bahwa :
H2 : Reliability berpengaruh positif terhadap Perceived Enjoyment of Blog
Usage

Pengaruh understandability terhadapPerceived Enjoyment of Blog Usage
Understandability merupakan seberapa jelas data yang terdapat dalam blog
tersebut tanpa ada kata-kata yang menimbulkan rasa ambiguitas dan dapat serta
mudah dipahami oleh pembaca blog (Kargar and Azimzadeh 2008). Vogt &
Fesenmaier (1998) berpendapat bahwa blog dikatakan kurang dapat dipahami
apabila blog tersebut memaparkan ketidakpastian terkait dengan suatu pengetahuan
yang dimaksudkan oleh blog tersebut, hal itu dapat mempengaruhi penelusuran
informasi (Chen et al. 2014).
Untuk dapat menikmati sebuah informasi yang terdapat pada sebuah blog
destinasi perjalanan, pemaparan yang diberikan pada blog tersebut harus dapat
dimengerti oleh pembaca blog. Dengan informasi yang mudah di mengerti atau
mudah di pahami, dapat memberikan dampak terhadap pembaca blog dalam
menikmati proses pembacaan blog dan dapat memahami tujuan pemaparan
informasi yang dimaksud oleh penulis blog destinasi perjalanan tersebut.
Hasil dari penelitian terdahulu yaitu menyatakan bahwa adanya dampak yang
positif dari understandability terhadap perceived enjoyment of blog usage (Chen et
al. 2014). Terdapat pula penelitian terdahulu yang menghasilkan adanya hubungan
yang positif antara understandability terhadap kepuasan dalam sebuah blog (Hsieh
et al. 2010). Karena apabila pembaca sudah merasakan enjoy, pembaca cenderung
akan puas.
Oleh karena itu, untuk dapat menikmati penyerapan informasi dari sebuah blog
destinasi perjalanan, blog tersebut harus menyajikan informasi yang mudah
dimengerti dan dipahami oleh pembaca blog. Dari pemaparan diatas, terdapat
kesimpulan bahwa :
H3 :Understandability berpengaruh positif terhadap Perceived Enjoyment of
Blog Usage
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Pengaruh Interestingness terhadapPerceived Enjoyment of Blog Usage
Hoffman & Novak (1996) berpendapat bahwa pemaparan pengalaman dan
informasi yang menarik terkait dengan sebuah destinasi perjalanan yang disajikan
pada sebuah blog dapat memberikan dampak kepada pembaca blog dalam
merasakan kenikmatan dan merasa enjoy ketika membaca blog destinasi perjalanan
tersebut. Perhatian pembaca blog akan timbul apabila blog dapat menyajikan
konten yang yang menarik blog yang menarik mungkin cukup untuk menarik
perhatian pembaca pada konten (Chen et al. 2014).
Penelitian yang sudah dilakukan atau penelitian terdahulu menyatakan bahwa
adanya dampak yang positif dari intersetingness terhadap perceived enjoyment of
blog usage (Chen et al. 2014). Oleh karena itu, pembaca sebuah blog akan
merasakan adanya kenikmatan atau merasa enjoy dalam membaca sebuah blog,
apabila blog tersebut memiliki isi dan konten yang menarik. Dari pemaparan
diatas, terdapat kesimpulan bahwa :
H4 :Interestingness berpengaruh positif terhadap Perceived Enjoyment of Blog
Usage
Pengaruh Perceived Enjoyment of Blog Usage yang mempengaruhi Destination
Image
Salah satu hal yang dapat mempengaruhi keinginan calon wisatawan untuk
mengunjungi suatu destinasi wisata yaitu dengan adanya penilaian yang
merupakan presepsi calon wisatawan terhadap image sebuah kota yang akan
dikunjungi (Wijaya 2017). Menikmati (perceived enjoyment) dalam membaca
sebuah blog akan memberikan dampak dalam memberikan pengaruh kepada
pembaca blog. Pada sebuah blog yang menyajikan pengalaman dan informasi
terkait sebuah destinasi perjalanan dapat memberikan gambaran terkait dengan
sebuah kota yang akan dikunjungi oleh calon wisatawan. Pada penelitian
terdahulu, telah diteliti bahwa adanya dampak positif antara perceived blog
information terhadap image of a city (Wijaya 2017).Terdapat pula penelitian
terdahulu yang menghasilkan temuan bahwa positivee-wom about city memiliki
dampak positif terhadap city image(Doosti et al. 2016).
Sebuah blog dalam memberikan citra pembaca blog destinasi perjalanan,
blog yang menyajikan informasi terkait destinasi perjalanan harus dapat membuat
pembaca blog menikmati cerita yang dipaparkan pada sebuah blog tersebut. Oleh
karena itu, citra sebuah kota dapat dipengaruhi oleh sebuah blog pada pandangan
pembaca blog tersebut (Wijaya 2017) Dari pemaparan diatas, terdapat kesimpulan
bahwa :
H5 : Perceived Enjoyment of Blog Usage berpengaruh positif terhadap
Destination Image

Pengaruh Destination Image yang mempengaruhi Intention to Visit
Terdapat dua peran penting Destination Image dalam menentukan sikap:
pertama, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penentuan tempat
tujuan, kedua, sebagai penentu sikap setelah dilakukannya penentuan tempat
tujuan, termasuk : menyikapi pengalaman di tempat tersebut, merasakan kepuasan,
dan berniat untuk kembali dimasa yang akan datang atau berniat untuk
merekomendasikan tempat tersebut(Ashworth & Goodall, 1988; Bigne et al., 2001;
Cooper, Fletcher, Gilbert, & Wanhill, 1993; Lee et al., 2005; Mansfeld, 1992; C. F.
Chen & Tsai, 2007).
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Pada penelitian terdahulu, telah memberikan hasil bahwa terdapat dampak
positif antara image of city terhadap visit intention (Wijaya 2017). Terdapat pula
penelitian terdahulu yang menghasilkan temuan bahwa destination image memiliki
dampak positif terhadap behaviour intention (Chen and Tsai 2007). Oleh karena
itu, presepsi yang dimiliki oleh wisatawan atas sebuah tempat yang sudah pernah
mengunjungi tempat destinasi wisata akan dapat menjadi penentu niat untuk
mengunjungi tempat tersebut bagi calon wisatawan dimasa yang akan datang
(Wijaya 2017). Dari pemaparan diatas, terdapat kesimpulan bahwa :
H6 :Destination Image berpengaruh positif terhadap Intention to Visit

Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: ModifikasiChen et al. (2014) dan Wijaya. (2017)
3. Metodologi Penelitian
Objek Penelitian
Pada blog kidalnarsis.com tidak hanya memberikan pemaparan terkait dengan
objek wisata di wilayah Sumatra Barat, tetapi juga memberikan penawaran
kegiatan kepada masyarakat untuk mendapat informasi, menjadi sarana wisata
sekaligus edukasi dan menumbuhkan semangat serta kepedulian dalam
melestarikan warisan cagar budaya, terutama bangunan tua di kota Padang,
kegiatan tanpa dipungut biaya itu dinamakan Padang Heritage walk. Blog
kidalnarsis.com memberikan pemaparan informasi mengenai 19 tempat destinasi
Padang Heritage yang dapat diakses oleh pembaca blog.
Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodecomparative descriptive
quantitative, yaitu dengan melakukan komparasi terhadap variabel yang sama
untuk sampel yang berbeda (Sukardi 2008) , yaitu generasi Millenials dan X. Pada
penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectionaldesign, yaitu
merupakan jenis sebuah desain penelitian yang hanya mengumpulkan satu kali dari
sebuah informasi pada setiap elemen populasi (Malhotra 2010). Oleh karena itu,
jangka waktu pengumpulan data yang di peruntukkan guna mendukung penelitian
ini yaitu selama satu bulan, yang dilakukan pada bulan Agustus.
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Penelitian ini dibatasi pada telaah intention to visit, karena peneliti ingin
mengetahui seberapa besar niat berkunjung pada destinasi wisata Padang
Heritageyang dimiliki oleh calon wisatawan setelah membaca dan memperoleh
informasi dari travel blogkidalnarsis.comyang dipengaruhi oleh Novelty,
Reliability, Understandability, Interestingness dalam mempengaruhi Perceived
Enjoyment of Blog Usage, serta Perceived Enjoyment of Blog Usage akan
memperngaruhi Destination Image dan Destination Imagedalam mempengaruhi
Intention to Visit.

Variabel

Novelty (N)

Reliability
(R)

Understand
-ability(U)

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel
Definisi
Item Pengukuran
Sumber
N1.Ada sebagian besar informasi (Chen et al.
destinasi wisata terkait Padang 2014)
Heritage yang baru di blog ini
N2. Sebelum saya menemukan blog
ini, Saya hanya mengetahui
sedikit informasi tentang destinasi
wisata Padang Heritage
N3. Blog ini memiliki banyak
Suatu kebaruan bagi
informasi tentang destinasi wisata
pembaca atau
Padang Heritage yang unik dan
konsumen yang
informasinya belum pernah saya
terdapat pada sebuah
temui sebelumnya
blog terkait dengan
N4 Melalui blog ini, Saya menemukan
informasi baru atas
destinasi tujuan baru pada wisata
destinasi tujuan
Padang Heritage
(Chen et al., 2014).
N5. Melalui blog ini, saya dapat belajar
tentang budaya dan cara hidup
pada tempat tujuan destinasi
wisata Padang Heritage
N6. Melalui blog ini, saya puas atas
terjawabnya rasa ingin tahu Saya
tentang tujuan destinasi wisata
Padang Heritage
Kemudahan yang
dirasakan oleh pembaca
blog untuk dapat mengakses dan memahami
isi blog guna untuk
mendapatkan informasi
terkait dengan destinasi
yang tersedia pada blog
tersebut
(Chen et al., 2014)
Tingkat dimana isi pada
sebuah blog dianggap
benar, akurat, atau
dapat dipercaya dalam
memberikan pemaparan
informasi terkait
dengan destinasi tujuan
(Chen et al., 2014) .

R1. Saya beranggapan bahwa isi blog
ini akurat
R2. Menurut Saya isi blog ini
konsisten dengan fakta
R3. Saya beranggapan bahwa konten
blog ini dapat diandalkan

(Chen et al.
2014)

U 1. Informasi pada blog ini mudah
untuk Saya pahami
U 2. Saya dapat mengikuti konten blog
ini dengan sedikit usaha
U 3. Blog ini mudah dibaca bagi
pembaca seperti Saya

(Chen et al.
2014)
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Interestingness (I)

Perceived
Enjoyment
of Blog
Usage (PE)

Destination
Image (DI)

Intention to
Visit (IV)

Tingkat dimana konten
blog dikatakan
menarik.
(Chen et al., 2014) .
Tingkat dimana dalam
melakukan pemantauan
atau mengikuti
perkembangan
informasi yang terdapat
dalam blog tersebut
dapat menjadi suatu hal
yang menyenangkan
(Chen et al., 2014).
Sebagai kesan yang
totalitas, keyakinan,
ide, harapan dan sebuah
perasaan yang menjadi
satu dalam menuju ke
sebuah tempat dari
waktu ke waktu(Kim
and Richardson
2003;Hallmann et al.
2015)

I 1. Saya pikir isi dari blog ini menarik
I 2. Saya memiliki rasa penasaran
dengan konten kidalnarsis.com
I 3. Konten blog ini tidak
membosankan

(Chen et al.
2014; Chen
2017).

PE 1. Saya sangat menikmati ketika
Saya membaca blog ini
PE 2. Ketika Saya membaca blog ini
membuat Saya merasa relax dan
nyaman
PE 3. Dengan membaca blog ini
membuat saya merasa senang
PE 4. Membaca blog ini merupakan
suatu hal yang menyenangkan
DI 1. Ada banyak tempat wisata dan
bangunan bersejarah yang di bahas
dalam Padang Heritage pada blog ini
DI 2. Saya dapat merasakan manfaat
apabila mengunjungi Padang Heritage
DI 3. Padang Heritage memiliki
tempat-tempat yang menarik untuk
dikunjungi

(Chen et al.
2014)

IV 1. Saya bermaksud mengunjungi
tujuan destinasi wisata Padang
Heritageyang disebutkan pada blog ini
IV 2. Ketika saya sedang melakukan
Keinginan atau
perjalanan, kemungkinan besar saya
kemauan yang dimiliki mengunjungi tujuan destinasi wisata
oleh pembaca blog
Padang Heritageyang disebutkan pada
untuk mengunjungi
blog ini
destinasi yang telah
IV 3. Dimasa yang akan datang, Saya
dipaparkan oleh sebuah memiliki niat mengunjungi tempat
blog
pada
destinasi
wisata
Padang
(Chen et al., 2014).
Heritageyang dijelaskan pada blog ini
IV 4. Saya akan memilih tempat
destinasi wisata Padang Heritage yang
disebutkan pada blog ini untuk
destinasi liburan Saya yang selanjutnya

(Wijaya
2017;Doosti
et al. 2016)

(Chen et al.
2014;Sánche
z et al. 2016)

Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan jenis skala Likert 6 poin.
Likert 6 poin dipilih dengan tujuan menghindari adanya nilai tengah (Zero Point)
dalam pengisian kuesioner yang memiliki rentang (1) untuk tanggapan ‘ Sangat
Tidak Setuju’ sampai dengan (6) untuk tanggapan ‘Sangat Setuju’.Data yang
terhimpun akan diolah dengan teknik analisis SEM (Structural Equation
Modeling) danmenggunakan software AMOS 22.Bollen dan Long (1993)
berpendapat bahwatahapan pokok dalam menggunakkan SEM didalam suatu
penelitian, yaitu Spesifikasi Model (Spesification Model), Identifikasi
(Identification), Estimasi (Estimation) dan Uji Kecocokan (testing Fit) (Wijanto
2008).
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Tahap berikutnya akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap
30 responden dengan menggunakan IBM SPSS 23. Selanjutnya pengujian validitas
dan reliabilitas terhadap 147 orang responden yang merupakan golongan generasi
Millenials, dan 130 orang responden golongan generasi X dengan menggunakan
IBM SPSS AMOS 22. Apabila sudah dilakukan pengujian validitas dan
reliabilitas, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk
mengetahui signifikansi dari hubungan sebab akibat yang ada dalam model secara
keseluruhan (Hair et al. 2010).

4. Hasil dan Pembahasan
Total sampel yang terhimpun didalam penelitian ini, yaitu 147 orang responden
yang merupakan golongan generasi Millenials, dan 130 orang responden golongan
generasi X yang berdomisili di JABODETABEK dan Padang. Hipotesis dapat
terbukti memiliki hubungan yang signifikan dan didukung oleh data, jika nilai
dalam hasil analisis menunjukkan hasil yang positif dan memiliki nilai p
≤0.05.Apabila nilai dalam hasil analisis menunjukkan hasil yang negatif dan
memiliki nilai p ≥0.05, maka hipotesis tersebut tidak terbukti memiliki hubungan
yang signifikan dan tidak didukung oleh data.
Tabel 4.1Output Regression Generasi Millenials
Hipotesis
Estimate
C.R
N --> PE
0.152
3.883
R --> PE
0.025
0.841
U --> PE
0.086
2.666
I --> PE
0.904
16.178
PE --> DI
0.901
15.147
DI --> IV
0.916
12.136
Keterangan: ***) p-value <0.001

P
***
0.401
0.008
***
***
***

Kesimpulan
H1 didukung oleh data
H2 tidak didukung oleh data
H3 didukung oleh data
H4 didukung oleh data
H5 didukung oleh data
H6 didukung oleh data

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.1, nilai
estimasi variabel Novelty, Understandability, Interestingness dalam mempengaruhi
Perceived Enjoyment of Blog Usage, Perceived Enjoyment of Blog Usage akan
mempengaruhi Destination Image dan Destination Image dalam mempengaruhi
Intention to Visit menunjukkan angka yang positif, dan memiliki nilai p <0.05.
Hasil tersebut menunjukan bahwa adanya pengaruh yang positif. Sedangkan hasil
nilai pada variabel Reliability menunjukan bahwa adanya pengaruhyang negatif
dalam mempengaruhi Perceived Enjoyment of Blog Usagekarena memiliki nilai
p>0.05.

Faktor Pembentuk Behavioral Intention..., Divi Hannitry Prakoso, Ma.-Ibs, 2018

Tabel 4.2 Output Regression Generasi X
Hipotesis
Estimate
C.R
N --> PE
-0.026
-0.599
R --> PE
0.190
4.872
U --> PE
0.231
5.987
I --> PE
0.825
9.683
PE --> DI
0.847
9.213
DI --> IV
0.927
10.107
Keterangan: ***) p-value <0.001

P
0.549
***
***
***
***
***

Kesimpulan
H1 tidak didukung oleh data
H2 didukung oleh data
H3 didukung oleh data
H4 didukung oleh data
H5 didukung oleh data
H6 didukung oleh data

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.2, nilai
estimasi
variabel
Reliability,
Understandability,
Interestingnessdalam
mempengaruhi Perceived Enjoyment of Blog Usage, Perceived Enjoyment of Blog
Usage akan mempengaruhi Destination Image dan Destination Image dalam
mempengaruhi Intention to Visit menunjukkan angka yang positif, dan memiliki
nilai p <0.05.Hasil tersebut menunjukan bahwa adanya pengaruh yang positif.
Sedangkan hasil nilai pada variabel Novelty menunjukan bahwa adanya
pengaruhyang negatif dalam mempengaruhi Perceived Enjoyment of Blog Usage
karena memiliki nilai p>0.05.

Novelty terhadap Perceived Enjoyment of Blog Usage
Perbedaan karakteristik yang dimiliki antara generasi Millenials dan generasi X
juga menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara dua generasi tersebut.
Generasi Millenials menganggap bahwa suatu kebaruan informasi yang terdapat
pada blog kidalnarsis.com mempengaruhi kesenangan dalam membaca blog
tersebut.Generasi X memiliki pendapat sebaliknya. Hal tersebut dapat dikarenakan
karena adanya sumber informasi lain yang telah didapatkan oleh responden
golongan generasi X, karena generasi X tergolong sering membaca sebah ulasan
yang diberikan oleh orang lain, hal itu membuat generasi X dapat melihat lebih
banyak opini (Peralta 2015).
Hipotesis pada penelitian terhadap responden golongan generasi Millenials
menunjukkan bahwa Novelty memiliki pengaruh positif terhadap Perceived
Enjoyment of Blog Usage. Hasil dari analisis pada penelitian ini sama dengan hasil
penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa Novelty memiliki pengaruh positif
terhadap Perceived Enjoyment of Blog Usage (Chen et al. 2014). Generasi
Millenials memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan menyukai sesuatu hal yang
baru, maka dari itu sebuah kebaruan informasi yang terdapat pada blog
kidalnarsis.com membuat generasi Millenials merasa senang ketika membaca blog
tersebut.
Reliability terhadap Perceived Enjoyment of Blog Usage
Terdapat perbedaan karakteristik antara dua generasi tersebut. Generasi X
menganggap informasi yang disajikan pada blog kidalnarsis.com terkait dengan
destinasi wisata Padang Heritage merupakan suatu informasi yang dapat
diandalkan dan dapat mempengaruhi kesenangan dalam membaca blog tersebut.
Generasi Millenials memiliki pendapat sebaliknya. Pada kehidupan generasi
millenials, teknologi terus berkembang dan berintegrasi membuat tersedianya
banyak pilihan sehingga dapat mempengaruhi perilaku, sikap dan keputusan
(Ihsanuddin & Anuar, 2016).

Faktor Pembentuk Behavioral Intention..., Divi Hannitry Prakoso, Ma.-Ibs, 2018

Generasi Millenials terbiasa untuk mendapatkan akses cepat atas sebuah
informasi dengan memiliki keterampilan menyortir informasi yang sangat efisien
(Williams et al. 2017). Banyaknya pilihan sumber informasi lain membuat generasi
millenials merasa informasi dari blog kidalnarsis.com tidak dapat diandalkan.Hasil
hipotesis yang dilakukan pada responden golongan generasi X, yang menunjukkan
bahwa Reliability memiliki pengaruh positif terhadap Perceived Enjoyment of Blog
Usage.Generasi X memiliki karakter, yaitu merupakan generasi yang sangat peduli
dengan pendapat orang atas sesuatu, golongan generasi X bisa saja tidak yakin atas
diri sendiri dan seringkali membutuhkan kepastian dari pihak lain bahwa yang
dipilih merupakan hal tepat (Lissitsa and Kol 2016), karakter tersebut yang
membuat generasi X merasa informasi pada kidalnarsis.com dapat diandalkan.

Understandability terhadap Perceived Enjoyment of Blog Usage
Hipotesis pada penelitian terhadap responden golongan generasi Millenials dan
X menunjukkan bahwa Understandability memiliki pengaruh positif terhadap
Perceived Enjoyment of Blog Usage, sama dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Chen et al. (2014) . Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan
pada blog kidalnarsis.com terkait dengan destinasi wisata Padang Heritage
merupakan suatu informasi yang dapat dipahami bagi responden golongan generasi
Millenials dan X dapat menikmati saat membaca blog kidalnarsis.com.Adanya
akses yang cukup jelas dalam memudahkan pembaca untuk mengakses dan
memahami informasi pada blog kidalnarsis.com.

Interestingness terhadap Perceived Enjoyment of Blog Usage
Hipotesis pada penelitian terhadap responden golongan generasi Millenials dan
X menunjukkan bahwa Interestingness memiliki pengaruh positif terhadap
Perceived Enjoyment of Blog Usage, sama dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Chen et al. (2014). Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan pada
blog kidalnarsis.com terkait dengan destinasi wisata Padang Heritage merupakan
suatu informasi yang menarik bagi responden golongan generasi Millenials dan X,
dikarenakan beragamnya informasi yang berikan, dimana terdapat 19 bangunan
yang termasuk kedalam bagian wisata Padang Heritage dan terdapat pula pendapat
yang diberikan oleh penulis blog terkait dengan wisata yang dapat dilakukan secara
bersamaan dengan metode edukasi tentang bangunan-bangunan bersejarah,
sehingga dapat menikmati saat membaca blog kidalnarsis.com.

Perceived Enjoyment of Blog Usage terhadap Destination Image
Hipotesis pada penelitian terhadap responden golongan generasi Millenials dan
X menunjukkan bahwa Perceived Enjoyment of Blog Usage memiliki pengaruh
positif terhadap Destination Image, sama dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Wijaya (2017) yang menghasilkan adanya pengaruh yang signifikan antara
Perceived Blog Information terhadap City Image. Pemaparan informasi pada blog
kidalnarsis.com merupakan gambaran yang diberikan oleh penulis terkait dengan
destinasi wisata Padang Heritage, hal tersebut dapat memancing presepsi calon
wisatawan terhadap image yang terbentuk atas sebuah kota yang akan dikunjungi.
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Pengaruh Destination Image terhadap Intention to Visit
Hipotesis pada penelitian terhadap responden golongan generasi millenials dan
x menunjukkan bahwa Destination Image memiliki pengaruh positif terhadap
Intention to Visit ,sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2017)
yang menghasilkan adanya pengaruh yang signifikan antara City Image terhadap
Visit Intention. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi keinginan calon
wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi wisata yaitu dengan adanya
penilaian yang merupakan presepsi calon wisatawan terhadap image sebuah kota
yang akan dikunjungi, persepsi tersebut dapat disebut sebagai citra sebuah kota
(Wijaya, 2017).

5. Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini bertujuan untu menguji pengaruh Novelty, Reliability,
Understandability, Interestingness terhadap Perceived Enjoyment of Blog Usage,
dan pengaruh Perceived Enjoyment of Blog Usage yang terhadap Destination
Image, serta pengaruh Destination Image terhadap Intention to Visit. Hasil analisis
yang dilakukan dengan menggunakan SEM menunjukkan bahwa terdapat 5
hipotesis yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan, serta terdapat pula 1
hipotesis yang terbukti berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Kesimpulan yang
didapat hasil yang berbeda antara golongan generasi Millenials dan golongan
generasi X, yaitu pada responden Millenials dalam mempengaruhi Perceived
Enjoyment of Blog Usage dipengaruhi oleh Novelty,Understandability dan
Interestingness, kecuali Reliability. Sedangkan pada responden golongan generasi
X dalam mempengaruhi Perceived Enjoyment of Blog Usage dipengaruhi
olehUnderstandability, Interestingness dan Reliability, kecuali Novelty.Perceived
Enjoyment of Blog Usage terbuktimemiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap Destination Image pada generasi Millenials dan X. Destination Image
terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Intention to Visit pada
generasi Millenials dan X.
Penelitian ini tentu masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya terdapat
keterbatasan yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Kurang kuatnya
screening yang dilakukan dalam penentuan responden, karena hanya dilakukan
screening sesuai dengan umur dan wilayah domisili responden, hal tersebut karena
penelitian ini memiliki lebih dari 1 tempat pada destinasi wisata Padang Heritage.
Sehingga tidak terdapat perbedaan pendapat antara responden yang sudah atau
belum pernah mendatangi destinasi wisata Padang Heritage dalam melihat niat
yang dimiliki pembaca setelah membaca blog kidalnarsis.com.
Peneliti selanjutkan disarankan untuk memperkuat pertanyaan screening
responden agar mendapatkan kriteria responden yang sesuai dengan tujuan
penelitian, apabila mengambil 1 objek wisata.Desain penelitian ini menggunakan
cross-sectionaldesign yang hanya mengumpulkan satu kali dari sebuah informasi
dalam 1 jangka waktu. Penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu 1 bulan
dalam pengumpulan data, sehingga tidak terdapat hasil terkait niat yang dimiliki
respoden yang lebih spesifik atas 19 temopat yang terdapat pada Padang Heritage.
Peneliti selanjutkan disarankan untuk melakukan perubahan design penelitian
dengan design penelitian yang memiliki jangka waktu yang panjang dalam
melakukan pengumpulan data responden.
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Saran yang dapat diberikan bagi bidang pariwisata di Indonesia agar dapat
memaksimalkan potensi sosial media dalam memperkenalkan destinasi wisata
yang terdapat pada berbagai tempat, yaitu dengan bekerjasama dengan blogger
yang akan menuliskan dan menyampaikan informasi secara elektronik. Karena
pemaparan informasi yang terdapat didalam sebuah blog dianggap lebih dapat
dipercaya dibandingkan dengan pendapat yang berasal dari travel agent.Hal
tersebut dapat meningkatkan niat untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata yang
belum pernah diketahui oleh pembaca blog sebelumnya.
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada responden golongan
generasi Millenials dan X, saran yang dapat diberikan kepada penulis blog
kidalnarsis.com, yaitu blog kidalnarsis.com hendaknya memberikan tambahan
variasi dalam penyampaian informasi terkait dengan Padang Heritage, misalnya
adanya penambahan informasi terkait dengan event yang akan diselenggarakan di
wilayah Padang Heritage, agar tidak menimbulkan rasa kebosanan dan dapat
membuat pembaca blog terbawa dan merasakan terbawa kedalam cerita yang
disampaikan oleh penulis ketika membaca blog kidalnarsis.com,sertakan sekilas
video yang bisa di akses oleh pembaca blog, guna untuk mengetahui keadaan
sebenarnya terkait dengan wisata Padang Heritage karena hal tersebut secara tidak
lanusng dapat meningkatkan presepsi pembaca bahwa informasi yang dipaparkan
oleh penulis blog dianggap sebagai informasi yang akurat, dan memberikan
kemudahan kepada pembaca untuk dapat meng-akses informasi terkait dengan
destinasi wisata Padang Heritage, serta paparkan informasi ter-update pada blog
kidalnarsis.com menjadi salah satu hal yang dibutuhkan oleh responden,
khususnya responden golongan generasi Millenials dan X. Semakin maraknya
penggunaan internet, semakin besar pula peluang dalam mencari sebuah informasi
atas sebuah destinasi wisata.
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat pula beberapa hal yang dapat
dipertahankan oleh penulis blog kidalnarsis.com, yaitu dapat mempertahankan
dalam memaparkan informasi yang mudah dimengerti oleh pembaca blog,
memberikan informasi yang dapat diandalkandiandalkan oleh pembaca blog
khususnya golongan generasi X, pemaparan informasi yang menarik, dan Blog
kidalnarsis.com dapat mempertahankan dalam memberikan informasi yang sesuai
dengan keinginan pembaca sehingga dapat melepas rasa ingin tahu pembaca blog
khususnya golongan generasi Millenials.
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