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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sektor pariwisata dapat melampaui sektor industri lainnya yang dapat 

meningkatkan pendapatan Negara apabila dikelola dengan baik. Sama dengan 

Indonesia, sektor pariwisata di Indonesia telah menjadi sektor yang memilki 

partisipasi yang besar terhadap pendapatan Negara. Sebagai penghasil devisa 

Negara, perkembangan sektor pariwisata memiliki hubungan yang erat dengan 

industri perhotelan karena sarana pendukung pariwisata adalah akomodasi, 

transportasi, dan pendukung lainnya. Akomdasi yang dikelola secara komersil 

untuk memperoleh pelayanan, penginapan serta makanan dan minuman ialah hotel 

(SK Menteri Perhubungan No. PM 16/PW 301/PHB 77 tanggal 22 Desember 1977 

pada Pasal 7 ayat a). 

 Faktor pentingnya akomodasi dalam sektor pariwisata adalah sebagai sarana 

yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan juga sebgaia tempat tinggal 

sementara. Perihal ini membawa dampak banyaknya pengusaha untuk memajukan 

dan membangunkan bisnis dibidang pemesanan hotel online. Dengan adanya 

fasilitas pemesanan hotel online maka konsumen akan mudah ke suatu tempat 

wisata. Untuk itu hal ini memerlukan sistem pelayanan yang tepat dan mudah, 

karena keinginan atau niat untuk membeli konsumen sangat berkaitan dengan 

sistem pelayanan. Dimana secara tidak langsung sistem tersebut akan menjadi 

sebuah bentuk promosi untuk menarik konsumen untuk melakukan pemesanan 

hotel secara online. 
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 Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dimana segala 

bentuk informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui jaringan internet. 

Perkembangan pesat dari internet menunjukkan adanya pertumbuhan teknologi 

yang semakin maju mengarah ke media yang berbasis online. Dengan 

perkembangan teknologi yang semakin maju, konsumen akan lebih mudah untuk 

menelusuri informasi produk atau jasa melalui internet dan melakukan pembelian 

lewat online. Begitu pula dengan kegiatan yang berhubungan dengan reservasi 

hotel. Transaksi reservasi kamar hotel pun lebih mudah dijalankan dengan internet.  

 

Gambar 1.1 Pengguna Internet per tahun, sumber: APJII, 2018  

 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa 

tingkat penggunaan internet di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan. 

Semakin meningkatnya jumlah pengguna internet maka tamu yang berkunjung ke 

Indonesia akan semakin banyak dan juga memberikan potensi bisnis kepada agen 

perjalanan berbasis online di Indonesia. Banyak turis yang memilih untuk 

berpindah dari sistem pemesanan secara manual ke pemesanan secara online. Di 
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Indonesia banyak terdapat saluran distribusi yang menyediakan penjualan tiket 

pesawat dan pemesanan kamar hotel seperti biro perjalanan atau lewat aplikasi 

online booking.  

Pengusaha yang membuka perusahaan penyedia jasa layanan online booking 

seperti Traveloka, Agoda, Tiket.com, Trivago dan lain-lain sudah banyak membuat 

halaman situs sendiri dengan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan lengkap 

dengan segala informasi dan kualifikasi yang diinginkan oleh pelanggan.  Situs 

online booking merupakan sebuah situs pemesanan online yang banyak digemari 

oleh para konsumen karena dianggap lebih mudah, cepat dan menawarkan harga 

yang lebih murah. Situs pemesanan yang paling populer di kalangan masyarakat 

Indonesia yakni Traveloka menempati urutan ke-49 dimana peringkat tersebut 

merupakan peringkat tertinggi dari situs pemesanan online lainnya, selanjutnya 

adalah Agoda menempati urutan ke-53, Tiket.com menempati urutan ke-100 dan 

Trivago menempati urutan ke-195 (www.similiarweb.com) Pada Tabel 1.1 

menunjukkan perbandingan peringkat dari beberapa situs pemesanan online lainnya 

yang dilakukan pada www.similiarweb.com. 

Tabel 1.1  

Perbandingan Peringkat dari beberapa situs pemesanan online 

Aplikasi Online Booking Rank Global Rank Indonesia Total Visits / 

Bulan 

Traveloka 

Agoda 

Tiket.com 

Trivago 

Pegi-pegi 

Hotels.com 

1.743 

1.834 

4.364 

3.137 

11.426 

246.918 

49 

53 

100 

95 

280 

- 

32.53M 

27.94M 

10.43M 

20.37M 

  5.73M 

363.73K 

    

Sumber: www.similiarweb.com, 2019 
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Sikap ketertarikan konsumen terhadap sebuah produk atau jasa berdasarkan 

kriteria yang dibutuhkan merupakan niat konsumen untuk membeli (Assael, Alex 

Prayogo, 2013). Konsumen akan lebih memilih untuk membeli sebuah produk yang 

memiliki penilaian merek yang baik. Sikap niat konsumen untuk membeli akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, karena sikap dan preferensi setiap orang yang 

berbeda sehingga apa yang dibutuhkan dan diinginkan juga akan berbeda. 

 Menurut penelitian yang dikemukan oleh Liu & Zhang (2014), dalam sebuah 

produk pasti terdapat komponen atribut produk yang akan mempengaruhi niat 

konsumen untuk membeli seperti harga, kualitas, merek dan informasi yang 

diberikan. Indikator utama niat konsumen untuk membeli sebuah produk atau jasa 

adalah harga, karena harga dianggap sebagai cerminan dari kualitas dari suatu 

produk. Maka harga dari suatu produk dijadikan sebagai indikator konsumen dalam 

niat untuk membeli. Selain itu niat untuk membeli juga mempengaruhi faktor 

produk, faktor saluran dan niat untuk mencari informasi. 

Berdasarkan pembahasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Produk, Faktor Saluran dan Niat 

Pencarian Informasi terhadap Niat Membeli Konsumen” untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh yang diberikan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian konsumen.  

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

a. Apakah faktor produk berpengaruh signifikan terhadap niat untuk membeli? 

b. Apakah faktor produk berpengaruh signifikan terhadap niat pencarian 

informasi? 
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c. Apakah faktor saluran berpengaruh signifikan terhadap niat untuk membeli? 

d. Apakah faktor saluran berpengaruh signifikan terhadap niat pencarian 

informasi? 

e. Apakah niat pencarian informasi berpengaruh signifikan terhadap niat untuk 

membeli? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah faktor produk berpengaruh signifikan terhadap 

niat untuk membeli. 

b. Untuk mengetahui apakah faktor produk berpengaruh signifikan terhadap 

niat pencarian informasi. 

c. Untuk mengetahui apakah faktor saluran berpengaruh signifikan terhadap 

niat untuk membeli. 

d. Untuk mengetahui apakah faktor saluran berpengaruh signifikan terhadap 

niat pencarian informasi. 

e. Untuk mengetahui apakah niat pencarian informasi berpengaruh signifikan 

terhadap niat untuk membeli. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat digunakan oleh: 

1. Pihak Online Travel Agent untuk bahan meningkatkan wawasan dan 

memberi informasi dengan jelas mengenai minat konsumen dalam 

pembelian menggunakan aplikasi online booking. 
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2. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyusun strategi 

meningkatkan revenue hotel secara online melalui teknologi informasi. 

3. Masyarakat sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang kualitas 

website, harga dan promosi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan penelitian ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan literature pendukung, kerangka teoritis, penjelasan 

dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta model dasar 

penelitian. Bagian lanjutan dari bab ini adalah rumusan hipotesis 

dari penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian tenang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variable yang terdiri dari variable 

dependen dan independen, teknik pengumpulan data, serta metode 

analisis data yang terdiri dari uji statistika deskriptif, uji outlier, 

analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data yang dikumpulkan yang terdiri dari 

hasil uji statistika deskriptif, uji outlier, uji regresi berganda, dan uji 

hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI DAN 

IMPLIKASI 

 Kesimpulan memuat pendapat singkat peneliti berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya. Keterbatasan 

mengemukakan kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti 

yang mempengaruhi hasil penelitian tersebut dan rekomendasi berisi 

masukan positif untuk penelitian selanjutnya. 
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