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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitiano  

Pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan dalam menggunakan 

internet telah banyak menarik minat para konsumen untuk menggunakan jasa 

internet dalam melakukan pembelian berupa produk maupun jasa, hal ini dapat di 

sebut dengan e-tailing ataupun e-commerce dalam pencarian jasa maupun produk 

yang diinginkan para konsumen. Akibat dari pesatnya penjualan secara online 

mendorong banyak perusahaan-perusahaan meningkatkan penggunaan teknologi 

dalam kegiatan penjualan usaha ataupun jasa, target pelanggan e-commerce sangat 

luas pada umumnya berkisar pada generasi Z, Y, X dan baby boomers. 

Karena pesatnya teknologi, dapat menghasilkan pengguna internet di 

Indonesia telah mencapai kurang lebih sebesar 83,7 orang pada tahun 2014 

sehingga mendudukkan negara Indonesia menjadi peringkat keenam terbesar di 

dunia dalam hal perkembangan pengguna internet. Menurut e-marketer (2017) 

memperkirakan bahwa orang yang menggunakan internet di Indonesia akan 

mencapai sebesar 112 juta orang mengalahkan negara Jepang yang pertumbuhan 

jumlah pengguna internetnya lebih lamban.  
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Tabel 1.1  

Peringkat 25 Negara pengguna internet di dunia tahun 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. China 620,7 643,6 669,8 700,1 736,2 777,0 

2. US 246,0 252,9 259,3 264,9 269,7 274,1 

3. India 167,2 215,6 252,3 283,8 313,8 346,3 

4. Brazil 99,2 107,7 113,7 119,8 123,3 125,9 

5. Japan 100,0 102,1 103,6 104,5 105,0 105,4 

6. Indonesia 72,8 83,7 93,4 102,8 112,6 123,0 

7. Russia 77,5 82,9 87,3 91,4 94,3 96,6 

8. Germany 59,5 61,6 62,2 62,5 62,7 62,7 

9. Mexico 53,1 59,4 65,1 70,7 75,7 80,4 

10. Nigeria 51,8 57,7 63,2 69,1 76,2 84,3 

11. UK 48,8 50,1 51,3 52,4 53,4 54,3 

12. France 48,8 49,7 50,5 51,2 51,9 52,5 

13. Philippines 42,3 48,0 53,7 59,1 64,5 69,3 

14. Turkey 36,6 41,0 44,7 47,7 50,7 53,5 

15. Vietnam 36,6 40,5 44,4 48,2 52,1 55,8 

16. South Korea 40,1 40,4 40,6 40,7 40,9 41,0 

17. Egypt 34,1 36,0 38,3 40,9 43,9 47,4 

18. Italy 34,5 35,8 36,2 37,2 37,5 37,7 

19. Spain 30,5 31,6 32,3 33,0 33,5 33,9 

20. Canada 27,7 28,3 28,8 29,4 29,9 30,4 

21. Argentina 25,0 27,1 29,0 29,8 30,5 31,1 

22. Colombia 24,2 26,5 28,6 29,4 30,5 31,3 

23. Thailand 22,7 24,3 26,0 27,6 29,1 30,6 

24. Poland 22,6 22,9 23,3 23,7 24,0 24,3 

25. South Africa 20,1 22,7 25,0 27,2 29,2 30,9 

Sumber: e-Marketer (2013) 

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa di atas negara Indonesia, terdapat 

lima besar jumlah orang yang menggunakan internet atau yang disebut pengguna 

internet di dunia secara berurutan dengan peringkat pertama diduduki oleh Negara 

Tiongkok, peringkat kedua yaitu Amerika Serikat, peringkat ketiga ialah India, 

peringkat keempat adalah Brazil dan peringkat kelima Jepang.  
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Konsumen Indonesia sudah banyak sekali yang melakukan kegiatan 

belanja online baik itu sebuah produk maupun jasa, denganomeningkatnya 

penetrasininternet di Indonesia, konsumen sering membaca review serta mencari 

informasi mengenai sebuah produkodan jasa yang mereka butuhkan. Menurut 

sebuah survei yang dilakukan oleh Nielsen, posisi teratas yang menempati 

aktifivitas belanja online di Indonesia ialah travelling. Sekitar kurang 

lebihmsetengah darinkonsumen Indonesia berencana untuk membeli tiket pesawat 

secara online dengan persentase sebesar 55% sertaimelakukan pemesanan hotel 

dan birolperjalanan sebesar 46% Nielsen (2014). 

Internet telah menjadi saluran distribusi penting di industri perhotelan 

karena sudah tidak seperti pemesanan hotel versi tradisional yaitu dengan melalui 

agen perjalanan serta dengan pemesanan hotel via online dapat menawarkan 

keuntungan bagi konsumen seperti mengakses lebih banyak foto dan video, 

mendeskripsikan hotel baik lokasi maupun fasilitas, harga yang lebih murah dan 

tidak ada biaya tambahan (O’Connor & Frew, 2004; Sparks & Browning. 2011). 

Dalam berkembangnya pemesana hotel secara online banyak sekali 

perusahaan-perushaan membuka usaha jasa pemesanan hotel seperti Traveloka, 

Pegi-pegi, Agoda, Booking.com, dan lain-lain serta perusahaan hotel itu juga 

membuat website tersendiri dengan harga dan diskon-diskon yang di tawarkan. 

Para wisatawan dalam tahap mencari informasi menggunakan website online yaitu 

untuk mendapatkan alternatif pilihan hotel sesuai dengan kualifikasi yang di 

tentukan, maka penting bagi hotel untuk membuat citra merek, harga, kepercayaan 
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dan nilai pada sebuah hotel memiliki pengaruh yang positif agar wisatawan dapat 

melakukan pemesanan hotel secara online. 

 Beberapa peneliti telah meneliti mengenai citra merek terhadap minat beli 

di sektor jasa, salah satu elemen industri hotel yang tidak berwujud seperti merek 

hotel serta fasilitas-fasilitas penunjang yang sangat penting dalam mempengaruhi 

minat beli pelanggan. Untuk membangun sebuah citra merek yangakuat, hotel 

harus dapat mengembangkanncitra tersendiri yang bisa membedakan dirinya dari 

para pesaing diluar sana serta dapat memberikan tujuan utama kepada pelanggan 

yang ditargetkan. Para Konsumen biasanya lebih memilih membeli produk atau 

layanan yang mempunyai merek yang ternama (Aghekyan Simonian et al., 2012 

dalam Che-Hui Lien et al., 2015).  

Harga produk atau layanan telah lama dianggap sebagai prediktor kunci 

dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Harga dapat menyampaikan 

informasi kepada konsumen mengenai kualitas dan nilai produk atau jasa 

(Erickson & Johansson, 1985). Pasar elektronik memungkinkan pelanggan untuk 

dengan mudah membandingkan harga dengan vendor dan menemukan harga 

terjangkau. Jika harga produk atau jasa dianggap masuk akal, konsumen mungkin 

memiliki niat yang leih besar untuk membeli (Grewal, Krishnan, Baker & Borin, 

1998).  

Kepercayaan memudahkan kepercayaan seseorang dan keinginannya untuk 

memiliki kepercayaan pada pihak lain (Moorman, Zaltman & Deshpande, 1992). 

Membangun kepercayaan konsumenamerupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan penyedia layanan (Kim, Xu & Gupta, 2012). Dan nilai 
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merupakan konsep penting dalam memahami pelanggan, penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa nilai secara positif terkait dengan niat beli dalam industri 

perhotelan (Ha & Jang, 2012).  

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Analisis pengaruh citra merek, harga, kepercayaan dan nilai 

terhadap minat beli pemesanan hotel secara online”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Adapaun perumusan masalah penelitian yaitu: 

a. Apakah citra merek hotel berpengaruh postif dan signifikan terhadap harga 

dari sebuah hotel? 

b. Apakah citra merek berpengaruh postif dan signifikan terhadap kepercayaan 

dari sebuah hotel? 

c. Apakah citra merek berpengaruh postif dan signifikanaterhadap nilai dari 

sebuah hotel? 

d. Apakah citra merek berpengaruh postif dan signifikan terhadap minat beli 

pemesanan hotel secara online? 

e. Apakah harga berpengaruh postif dan signifikan terhadap nilai dari sebuah 

hotel? 

f. Apakah harga berpengaruh postif dan signifikan terhadap minat beli 

pemesanan hotel secara online? 

g. Apakah kepercayaan berpengaruh postif dan signifikan terhadap nilai dari 

sebuah hotel? 
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h. Apakah kepercayaan berpengaruh postif dan signifikan terhadap minat beli 

pemesanan hotel secara online? 

i. Apakah nilai berpengaruh postif dan signifikan terhadap minat beli 

pemesanan hotel secara online? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitiano 

1.3.1 TujuanlPenelitian 

Dalam penelitianaini, adapun tujuannya ialah: 

a. Untuk mengetahuiupengaruh citra merek hotel terhadap harga dari sebuah 

hotel. 

b. Untuklmengetahui pengaruh citra merek terhadap kepercayaan dari sebuah 

hotel. 

c. Untuk mengetahuinpengaruh citralmerek terhadap nilai dari sebuah hotel. 

d. Untu mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat beli pemesanan hotel 

secara online. 

e. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap nilai dari sebuah hotel. 

f. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli pemesanan hotel 

secara online. 

g. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap nilai dari sebuah hotel. 

h. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat beli pemesanan 

hotel secara online. 

i. Untuk mengetahui pengaruh nilai terhadap minat beli pemesanan hotel secara 

online. 
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1.3.2 Manfaat Penelitiana 

Adapun manfaat dari penelitianaini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Hotel 

Melalui hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak hotel 

dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli tamu dalam 

memesan hotel secara online dan bagaimana menggunakan faktor-faktor 

tersebut dalam meningkatkan pengelolaan hotel, sehingga mendatangkan 

manfaat maksimal bagi pihak hotel dan tujuan serta visi misi hotel dapat 

tercapai. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini untuk memberikanumanfaat bagi akademisi sebagai bahan 

referensi bagikpenelitian-penelitian selanjutnya dan dari hasilppenelitian ini 

dapat menambahkan wawasan pembaca mengenai minat beli tamu dalam 

memesan hotel secara online. 

 

1.4 SistematikanPembahasan 

Sistematika pembahasan yang dimaksud didalam penelitian ini 

disusunesebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUANI 

Pada bab satu ini terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan 

atas penyusunan penelitian ini. 
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BAB II  KERANGKAITEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab dua ini terdiri dari dua bagian yakni kerangka teoretis dan 

penjelasan dari penelitian sebelumnya, serta model yang mendasari 

penelitian sampai pada perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab tiga ini membahas tentang sebuah metodempenelitian yang 

digunakan, yang terdirindari rancangan penelitian, obyek penelitian, 

definisi operasionalmvariabelodan pengukurannya, teknik pengumpulan 

data, dan metode analisisadata penelitian. Metode analisis data terdiri 

dari uji validitas, realibilitas, uji outlier, uji asumsiuklasik dan uji 

hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASANE 

Pada bab empat ini berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan, 

analisis statistik deskriptif, hasil uji validitas, realibilitas, outlier, uji 

asumsi klasik, dan hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN  REKOMENDASIM 

Pada Bab lima berisikan penutupadari penelitian seperti kesimpulan dari 

keseluruhan penelitianuini, keterbatasan-keterbatasan yang penulis 

temukan dalam penelitian, sertafrekomendasi. 

 

Dwhi Maharani, Analisis Pengaruh Citra Merek, Harga, Kepercayaan 
dan Nilai Terhadap Minat Beli Pemesanan Hotel Secara Online, 2018 
UIB Respository©2018


