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2.1 Niat Pemesanan Online 

Niat Pemesanan Online merupakan kecenderungan untuk membeli suatu 

barang secara umum berdasarkan keinginan pembelian dengan atribut atau 

karakteristik sendiri dari barang yang dapat pertimbangkan. Berikut pengertian 

Pemesanan Online, sebagai berikut: 

Pemesanan Online adalah suatu kegiatan dari seseorang yang akan 

melakukan pemesanan atau reservasi terhadap suatu produk atau jasa melalui 

media online (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2012). 

Pemesanan Online terkait dalam dua kategori yaitu kategori pertama 

purchase intention terhadap produk dan merek atau biasanya yang disebut dengan 

fully planned purchase, kemudian kategori kedua yakni purchase intention 

terhadap kategori produk saja atau biasanya disebut dengan planned purchase 

meskipun pilihan terhadap merek dibuat pada saat pembelian (Engel, 2012).  

2.2 Model-model Penelitian Terdahulu 

Kajian literature disusun berdasarkan hasil penulusuran 35 jurnal yang 

meneliti tentang niat pembelian. Melalui database Google Scholar dan Emerald 

Insight. Jurnal internasional tersebut ditemukan dengan menggunakan kata kunci 

Purchase Intention diperoleh 35 jurnal dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2017. Data penelitian yang ditemukan di Indonesia oleh peneliti terkait dengan 

niat pembelian masih sangat sedikit sehingga penelitian tentang niat pembelian 

menjadi topik yang menarik untuk diteliti. 
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Penelitian tentang niat pembelian telah dianalisa secara lebih mendalam, 

penulusuran publikasi internasional menunjukkan distribusi data penelitian yang 

bersumber dari negara maju meliputi negara Amerika Serikat, Korea Selatan, 

Australia, Taiwan, China, Inggris, Itali, Portugal dan Hongkong sedangkan data 

penelitian yang termasuk negara berkembang antara lain Turki, Malaysia, India, 

Pakistan, Egypt dan Indonesia.  

Hasil penulusuran studi-studi empiris menunjukkan bahwa terdapat 35 

publikasi jurnal internasional terkait niat pembelian. Tahun 2010 ditemukan 2 

jurnal (Roest et al., 2010; Kim et al., 2010), tahun 2011 ditemukan 4 jurnal 

(Sparks & Browning, 2011; Wu et al., 2011; Dursun et al., 2011; Alam et al., 

2011), tahun 2012 ditemukan 6 jurnal (Sin et al., 2012; Wen, Ivan, 2012; Kim et 

al., 2012; Cheng et al., 2012; Wang et al., 2012; Simonian et al., 2012), tahun 

2013 ditemukan 2 jurnal (Nunkoo, Ramkinsson, 2013; Pietri & Pantano, 2013), 

tahun 2014 ditemukan 6 jurnal (Lin et al., 2014; Chang et al., 2014; Kucukergin 

& Dedeoglu, 2014; Liu et al., 2014; Das, Gopal, 2014; Mansour et al., 2014), 

tahun 2015 ditemukan 4 jurnal (C.H Lien et al., 2015; Wang et al., 2015; Awan et 

al., 2015; Erdil, 2015), tahun 2016 ditemukan 9 jurnal (Agag & El-Masry, 2016; 

Ali, 2016; Dedeke, 2016; Mohseni et al., 2016; Amaro & Duarte, 2016; Jeon et 

al., 2016; Yadav et al, 2016; Alavi et al., 2016; Hasbullah et al., 2016), dan tahun 

2017 ditemukan 2 jurnal (Li et al., 2017; Firdausy, Idawati, 2017). Dilihat dari 

jumlah publikasi per tahun selama 9 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa 

topik terkait niat pemesanan masih sangat menarik untuk terus diteliti. Hal ini 

pula yang mendasari penelitian ini untuk mengfokuskan penelitian tentang niat 

pemesanan pelanggan. 
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Penelitian secara lebih mendalam, penulusuran publikasi internasional 

menunjukkan distribusi data penelitian yang bersumber dari negara maju meliputi 

negara Taiwan (Wu et al., 2011; Cheng et al., 2012; Lin et al., 2014; Chang et al., 

2014; C H.Lien et al., 2015), Amerika Serikat (Roest et al., 2010; Wen & Ivan, 

2012; Simonian et al., 2012; Ali, 2016; Dedeke, 2016; Jeon et al., 2016), England 

(Nunkoo & Ramkinsson, 2013), Hongkong (Liu et al., 2014), Italy (Pietro & 

Pantano, 2013), Portugal (Amaro & Duarte, 2016), Australia (Sparks & 

Browning, 2011), China (Wang et al., 2012; Wang et al., 2015; Li et al., 2017) 

dan South Korea (Kim et al., 2010; Kim et al., 2012). 

Penelitian mengenai Purchase Intention yang menggunakan sumber data 

dari negara berkembang meliputi negara Malaysia (Alam et a., 2011; Sin, Nor & 

Agaga, 2012; Mohseni et al., 2016; Alavi et al., 2016; Hasbullah et al., 2016), 

Egypt (Agag & El-Masry, 2016), Turki (Dursun et al., 2011; Kucukergin & 

Dedeoglu, 2014; Erdil, 2015), Pakistan (Awan et al., 2015), India (Das & Gopal, 

2014; Yadav et al., 2016) dan Indonesia (Mansour et al., 2014; Firdausy et al., 

2017). Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penelitian yang menggunakan 

sumber data dari Indonesia yang telah dipublikasikan secara internasional 

sangatlah sedikit. Hal ini juga merupakan salah satu alasan yang memotivasi 

penelitian ini untuk mengambil sumber data dari Indonesia. 

Data penelitian yang berasal dari negara maju maupun berkembang 

menunjukkan jumlah yang tidak jauh berbeda. Namun demikian data penelitian 

yang diambil dari Indonesia terkait topik masih sedikit. Dengan demikian 

penelitian terkait untuk berkunjung dengan konteks yang terbuka. 
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Roest et al. (2010) melakukan penelitian tentang kategori keanggotaan, 

kualitas yang dirasakan secara keseluruhan dan isyarat produk/ layanan terhadap 

niat pembelian di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini terdapat dari hasil 

percobaan diantara 113 pelanggan restoran yang menunjukkan bahwa industri 

tersebut memiliki pengaruh terhadap niat pembelian. 

Kim et al. (2010) meneliti tentang hubungan pelanggan dan pemasaran 

melalui sosial media terhadap niat pembelian pada industri tata busana di Korea 

Selatan. Hasil penelitian tersebut terdapat dari total 340 responden yang mengisi 

kuesioner menunjukkan bahwa hubungan pelanggan dan pemasaran melalui sosial 

media mempunyai pengaruh positif terhadap niat pembelian. 

Sparks et al. (2011) meneliti tentang target ulasan dan serangkaian ulasan 

terhadap niat pembelian pada industri perhotelan di Australia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsumen cenderung mengandalkan informasi yang mudah 

diproses dan dipahami, ketika mengevaluasi sebuah hotel melalui ulasan. Maka 

tingkat kepercayaan yang tinggi terbukti dari target ulasan dan serangkaian ulasan 

berpengaruh positif terhadap niat pembelian. 

Wu et al. (2011) melakukan penelitian tentang penyimpanan gambar, merek 

suatu barang dan kualitas layanan terhadap niat pembelian pada bidang produk 

makanan kesehatan dan kecantikan di Taiwan. Hasil penelitian ini didasarkan 

pada analisis regresi berganda dari sampel 686 responden yang menunjukkan 

bahwa merek barang dan kualitas layanan mempunyai pengaruh positif terhadap 

niat pembelian. 

Dursun et al. (2011) meneliti tentang risiko persepsi, persepsi kualitas, 

tingkat keakraban dan ruang terhadap niat pembelian  pada industri tata busana di 
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Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga variabel mempunyai pengaruh 

terhadap niat pembelian sedangkan variabel risiko persepsi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap niat pembelian. 

Alam et al. (2011) meneliti tentang sikap pelanggan, norma subjektif dan 

perilaku pelanggan terhadap niat pembelian pada bidang usaha makanan di 

Malaysia. Hasil penelitian ini terkumpul dari total 1.560 responden Muslim yang 

tinggal di Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa sikap pelanggan, norma 

subjektif dan perilaku pelanggan memiliki pengaruh terhadap niat pembelian. 

Sin, Nor & Agaga (2012) melakukan penelitian tentang persepsi dalam 

kemudahan penggunaan, kegunaan dan norma subjektif terhadap niat pembelian 

dalam bidang Teknologi di Malaysia. Data yang dikumpulkan terdapat dari 297 

responden dengan menggunakan metode stratified sampling dan analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemesanan melalui sosial media, 

kemudahan penggunaan dan normal subyektif memiliki pengaruh terhadap niat 

pembelian. 

Wen & Ivan (2012) menganalisa pengaruh kepercayaan pelanggan, 

kepuasan pelanggan, sikap pelanggan dan kualitas desain situs web terhadap niat 

pembelian dalam industri pariwisata di Amerika Serikat. Data yang dikumpulkan 

terdapat 540 responden membuktikan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas situs web, sikap wisatawan dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh 

positif terhadap niat pembelian. Sikap dan kepuasan pelanggan juga berfungsi 

sebagai mediator yang kuat untuk tautan antara kualitas desain situs web dan niat 

pembelian. 
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Kim et al. (2012) melakukan penelitian tentang nilai keuntungan, 

kepercayaan pelanggan dan nilai harga terhadap niat pembelian dalam bidang 

pembelanjaan online tata busana di Korea Selatan. Data yang dikumpulkan 

terdapat 219 kuesioner yang dapat digunakan melalui survei online dengan 

menggunakan persamaan struktural (SEM) untuk menganalis data. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai keuntungan, kepercayaan pelanggan 

memiliki pengaruh terhadap niat pembelian sedangkan nilai harga tidak 

mempunyai pengaruh terhadap niat pembelian. 

Cheng et al. (2012) meneliti pengaruh kegunaan, kemudahan penggunaan, 

kualitas situs web, pengaruh sosial dan persepsi resiko terhadap niat pembelian 

dalam bidang Teknologi di Taiwan.  Data yang dikumpulkan terdapat 304 

pengguana Online Group Buying (OGB) di Taiwan dengan menggunakan 

persamaan struktural untuk mengkonfirmasi model penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kegunaan, kemudahan penggunaan, kualitas situs web dan 

pengaruh sosial memiliki pengaruh terhadap niat pembelian sedangkan persepsi 

resiko tidak memiliki pengaruh terhadap niat pembelian. 

Wang et al. (2012) menganalisa tentang pengaruh sikap produk, 

komunikasi, keterlibatan produk, kebutuhan produk terhadap niat pembelian 

dalam bidang tata busana di China. Data yang dikumpulkan terdapat 662 dari 800 

responden yang valid untuk melakukan penelitian dengan menggunakan SPSS 

versi 18/0 dan AMOS versi 16.0 Structural Equation Modeling untuk melakukan 

pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap produk, 

komunikasi, keterlibatan produk dan kebutuhan produk memiliki pengaruh 

terhadap niat pembelian. 

Felisia Kwek. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen atas Pemesanan Hotel Melalui Situs Resmi 
Hotel di Kota Batam 
UIB Repository©2019



13 
 

Universitas Internasional Batam 

Simonian et al. (2012) meneliti tentang resiko keuangan, resiko produk, 

gambar merek produk dan kesan toko terhadap niat pembelian dalam bidang tata 

busana di Amerika Serikat. Data yang dikumpulkan terdapat 146 responden yang 

dianalisis menunjukkan bahwa resiko keuangan dan gambar merek produk 

memiliki pengaruh positif terhadap niat pembelian sedangkan resiko produk dan 

kesan toko tidak memiliki pengaruh terhadap niat pembelian. 

Nunkoo et al. (2013) melakukan analisa pengaruh sikap, manfaat yang 

dirasakan, persepsi penggunaan, kepercayaan dan resiko pembelian terhadap niat 

pembelian dalam bidang produk dan layanan pariwisata di Inggris. Data yang 

dikumpulkan terdapat dari 438 respoden yang dianalisis dan hasil penyelitian 

menyatakan bahwa sikap, manfaat yang dirasakan, persepsi penggunaan, 

kepercayaan dan resiko pembelian mempunyai pengaruh terhadap niat pembelian. 

Pietro et al. (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kegunaan yang 

dirasakan, kemudahan dalam penggunaan, komunikasi dan kenikmatan terhadap 

niat pembelian dalam bidang penjualan produk pariwisata di Itali. Data yang 

dikumpulkan terdapat 508 responden yang dianalisis dan hasil penelitian 

menyatakan bahwa kegunaan yang dirasakan, kemudahan dalam penggunaan, 

komunikasi dan kenikmatan mempunyai pengaruh terhadap niat pembelian. 

Lin et al. (2014) melakukan penelitian tentang tujuan, kesadaran merek, 

citra merek, persepsi resiko terhadap niat pembelian di bidang warala toko 

bermerek di Taiwan. Data yang dikumpulkan terdapat 550 kuesioner dari 

wisatawan yang dianalisis dan hasil penelitian menyatakan bahwa tujuan, 

kesadaran merek, citra merek, persepsi resiko berpengaruh positif terhadap niat 

pembelian. 
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Chang et al. (2014) melakukan analisa pengaruh kualitas situs web, merek 

situs web dan persepsi nilai terhadap niat pembelian dalam bidang perhotelan di 

Taiwan. Data yang dikumpulkan terdapat 425 responden dengan menggunakan 

SPSS 16.0 dan AMOS 16.0 untuk melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa kualitas situs web, merek situs web dan persepsi nilai 

memiliki pengaruh positif terhadap niat pembelian. 

Kucukergin et al. (2014) melakukan penelitian tentang harga, keramahan 

karyawan dan kepuasan pelanggan terhadap niat pembelian di bidang perhotelan 

di Turki. Data yang dikumpulkan terdapat 427 responden yang dianalisis dan hasil 

penelitian menyatakan bahwa keramahan karywan dan kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh terhadap niat pembelian sedangkan harga tidak memiliki 

pengaruh terhadap niat pembelian. 

Liu et al. (2014) melakukan analisa pengaruh harga produk, merek hotel, 

ketentuan, tinjauan produk, variasi produk, kualitas situs web, pembayaran dan 

hubungan pelanggan terhadap niat pembelian dalam bidang perhotelan di 

Hongkong. Data yang dikumpulkan terdapat 437 responden yag dianalisis dan 

hasil penelitian menyatakan bahwa harga produk, merek hotel, ketentuan, tinjauan 

produk, variasi produk, kualitas situs web, pembayaran dan hubungan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap niat pembelian. 

Das & Gopal (2014) menganalisis tentang pengaruh sikap, kesesuaian diri, 

kesadaran, asosiasi, kualitas yang dipersepsikan terhadap niat pembelian dalam 

bidang tata busana di India. Data yang dikumpulkan terdapat 393 responden yang 

dianalisis dan hasil penelitian menyatakan bahwa sikap, kesesuaian diri, 
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kesadaran, asosiasi, kualitas yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat 

pembelian. 

Mansour et al. (2014) melakukan penelitian tentang kepercayaan 

kepribadian, keperayaan kognitif (reputasi, perhitungan biaya/ manfaat) dan 

kepercayaan berbasis institusi (jaminan, normalitas situasi dan kualitas) terhadap 

niat pembelian dalam bidang perusahaan di Indonesia. Data yang dikumpulkan 

terdapat 401 responden merupakan konsumen online dari Indonesia dan hasil 

penelitian menyatakan bahwa tiga variabel memiliki pengaruh positif terhadap 

niat pembelian. 

C.H.Lien et al. (2015) menganalisis tentang pengaruh citra merek, harga 

produk, kepercayaan pelanggan dan nilai terhadap niat pembelian dalam bidang 

perhotelan di Taiwan. Data yang dikumpulkan terdapat 366 responden dan hasil 

penelitian menyatakan bahwa konsumen di Taiwan cenderung lebih percaya 

bahwa harga hotel terjangkau sesuai merek hotel yang menarik, hotel tersebut 

dapat dipercaya, hotel tersebut menawarkan nilai yang bagus untuk harga maka 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek, harga produk, kepercayaan 

pelanggan dan nilai memiliki pengaruh positif terhadap niat pembelian. 

Wang et al. (2015) melakukan penelitian pengaruh kualitas situs web dan 

kepercayaan terhadap niat pembelian dalam bidang perhotelan di China. Data 

yang dikumpulkan terdapat 842 responden untuk dianalisis hubungan antar 

variabel dengan menggunakan AMOS 20.0. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

kualitas situs web dan kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap niat 

pembelian. 
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Awan et al. (2015) menganalisis tentang pengaruh kesadaran halal 

makanan, keyakinan agama, pemasaran halal, sertifikasi halal dan persepsi 

masyarakat terhadap niat pembelian dalam bidang makanan halal di Pakistan. 

Data yang dikumpulkan terdapat 300 responden yang diambil dari empta kota 

besar Pakistan untuk menguji hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

pembelian halal pelanggan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh 

kesadaran halal makanan, keyakinan agama, pemasaran halal, sertifikasi halal dan 

persepsi masyarakat memiliki pengaruh terhadap niat pembelian. 

Erdil (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kesan toko, harga 

produk, citra merek dan persepsi resiko terhadap niat pembelian dalam bidang 

perusahaan ecer di Turki. Data yang dikumpulkan terdapat 146 responden yang 

merupakan pembeli ritel yang didukung efek langsung dari citra harga, citra 

merek dan persepsi resiko yang dirasakan. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

kesan toko, harga produk, citra merek dan persepsi resiko memiliki pengaruh 

positif terhadap niat pembelian. 

Agag & El-Masry (2016) menganalisis tentang pengaruh niat berpartisipasi, 

sikap, kepercayaan, kompatiblitas, kemudahan dalam penggunaan dan manfaat 

penggunaan terhadap niat pembelian dalam bidang Tour & Travel di Egypt. Data 

yang dikumpulkan terdapat 495 responden yang dianalisis dan hasil penelitian 

menyatakan bahwa niat berpartisipasi, sikap, kepercayaan, kompatiblitas, 

kemudahan dalam penggunaan dan manfaat penggunaan memiliki pengaruh 

terhadap niat pembelian. 

Ali (2016) melakukan penelitian tentang kegunaan situs web hotel, 

fungsional situs web hotel dan keamanan & privasi situs web hotel terhadap niat 
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pembelian dalam bidang perhotelan di Amerika Serikat. Data yang dikumpulkan 

terdapat 441 kuesioner online dan hasil penelitian menyatakan bahwa kegunaan 

situs web hotel, fungsional situs web hotel dan keamanan & privasi situs web 

hotel memiliki pengaruh positif terhadap niat pembelian. 

Dedeke (2016) menganalisis tentang pengaruh kualitas desain situs web, 

kualitas produk dan persepsi tugas karyawan terhadap niat pembelian dalam 

bidang pariwisata (produk – informasi & desain situs web) di Amerika Serikat. 

Data yang dikumpulkan terdapat 415 responden, data yang digunakan untuk 

penelitian ini dikumpulkan selama percobaan yang dilakukan pada platform 

kerumunan Mekanikal Turk Amazon. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas 

desain situs web, kualitas produk dan persepsi tugas karyawan memiliki pengaruh 

positif terhadap niat pembelian. 

Mohseni et al. (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi 

resiko, merek situs web, pengalaman dalam belanja dan nilai pelanggan terhadap 

niat pembelian dalam bidang pariwisata (situs web perusahaan tour & travel) di 

Malaysia. Data yang dikumpulkan terdapat 409 responden yang membeli 

perlengkapan perjalanan melalui situs web perjalanan perusahaan yang ada di 

Malaysia. Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi resiko, merek situs web, 

pengalaman dalam belanja dan nilai pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap 

niat pembelian. 

Amaro et al. (2016) menganalisis tentang pengaruh kepercayaan, sikap, 

persepsi resiko, komunikasi dan perilaku terhadap niat pembelian dalam bidang 

pariwisata di Portugal. Data yang dikumpulkan terdapat 1759 responden melalui 

survei online. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepercayaan, sikap, komunikasi 
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dan perilaku memiliki pengaruh terhadap niat pembelian sedangkan persepsi 

resiko tidak memiliki pengaruh terhadap niat pembelian. 

Jeon et al. (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh nilai kegunaan 

produk, kepercayaan dalam pembelian online dan interaktivitas situs web terhadap 

niat pembelian dalam bidang pariwisata (situs web perjalanan online) di Amerika 

Serikat. Data yang dikumpulkan terdapat 227 responden yang memiliki pembelian 

produk terkait perjalanan melalui situs web perjalana online dalam 12 bulan 

terakhir. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai kegunaan, produk, kepercayaan 

dalam pembelian online dan interaktivitas situs web memiliki pengaruh positif 

terhadap niat pembelian. 

Yadav et al. (2016) menganalisis tentang pengaruh kesadaran kesehatan, 

norma subjektif, perilaku, sikap moral dan kepedulian lingkungan terhadap niat 

pembelian dalam bidang perusahaan makanan dan minuman organik di India. 

Data yang dikumpulkan terdapat 220 responden yang mengadopsi pendekatan 

convenience sampling. Data yang dianalisis menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM) untuk mengavaluasi kekuatan hubungan antara konstruk. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa kesadaran kesehatan, perilaku dan sikap moral 

memiliki pengaruh terhadap niat pembelian sedangkan norma subjektif fan 

kepedulian terhadap lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap niat pembelian. 

Alavi et al. (2016) melakukan penelitian tentang kepuasan, loyalitas merek, 

kesadaran merek, produk baru, sadar dalam rekreasi dan belanja, sadar atas nilai 

harga, impulsif, penuh pilihan dan perfeksionis terhadap niat pembelian dalam 

bidang perusahaan tata busana di Malaysia. Data yang dikumpulkan terdapat 327 

responden dari beberapa tempat pembelanjaan di Kuala Lumpur, Malaysia. 
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Teknik yang digunakan adalah Partial least Square (PLS) dan Structural 

Equation Modelling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan stuktural yang 

diusulkan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepuasan, loyalitas merek, 

kesadaran merek, produk baru, sadar dalam rekreasi dan belanja, sadar atas nilai 

harga, impulsif, penuh pilihan dan perfeksionis memiliki pengaruh terhadap niat 

pembelian. 

Hasbullah et al. (2016) menganalisis penelitian tentang sikap, norma 

subjektif dan kegunaan situs web terhadap niat pembelian dalam bidang 

perusahaan eceran di Malaysia. Data yang dikumpulkan terdapat 300 responden 

yang dianalisis dan hasil penelitian menyatakan bahwa sikap, norma subjektif dan 

kegunaan situs web memiliki pengaruh positif terhadap niat pembelian. 

Li et al. (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kegunaan, 

kemudahan dalam penggunaan, hiburan dan komplementar terhadap niat 

pembelian dalam bidang perhotelan di China. Data yang dikumpulkan terdapat 

298 responden melalui survei online dan hasil penelitian menyatakan bahwa 

kegunaan, kemudahan dalam penggunaan, hiburan dan komplementar memiliki 

pengaruh positif terhadap niat pembelian. 

Firdausy et al. (2017) menganalisis penelitian tentang pengaruh kualitas 

pelayanan, harga dan promosi terhadap niat pembelian dalam bidang perhotelan di 

Indonesia. Data yang dikumpulkan terdapat 166 responden melalui pembelian 

online tiket maskapai melalui Traveloka di Jakarta. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan dan harga memiliki pengaruh terhadap niat pembelian 

sedangkan promosi tidak memiliki pengaruh terhadap niat pembelian. 
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Berdasarkan hasil penulusuran publikasi internasional terkait keputusan 

pembelian melalui database Google Scholar dan Emerald Insight menunjukkan 

bahwa terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi niat pembelian. 

Variabel-variabel yang ditemukan antara lain adalah kegunaan situs web hotel, 

fungsi situs web hotel, keamanan & privasi situs web hotel, integritas, perbuatan, 

kemampuan, dan niat pemesanan online.  

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Website terhadap Tingkat Kepercayaan Pelanggan  

Website merupakan sebuah saluran komunikasi utama antara konsumen dan 

organisasi (Casalo et al., 2008). Kualitas website juga merupakan pendorong 

utama dari e-trust, sebagai isyarat tersedia yang untuk meningkatkan konsumen 

atas tindakan vendor online dengan langsung dengan mempengaruhi keamanan 

yang dirasakan konsumen dan juga privasi. Ketentuan informasi yang tepat dan 

membantu di website bisa merangsang dirasakan kepercayaan oleh konsumen. 

Kepercayaan merupakan faktor penting dalam mengurangi perasaan yang 

tidak menentu sehingga dapat mengaktifkan pemesanan yang nyata, hal seperti itu 

adalah kekuatan pendorong penting dari niat pembelian konsumen melalui online. 

Oleh karena itu Golmohammadi et al. 2012 merekomendasikan pembentukan 

hubungan saling percaya sebagai strategi pemasaran yang efektif dalam 

meningkatkan penjualan online.  

Sebuah hubungan yang positif antara persepsi kemudahan penggunaan 

website dan kepercayaan di vendor yang telah ditunjukkan untuk pelanggan tetap 

dan calon pelanggan yang belum berpengalaman dalam pemesanan melalui 

website (Gefen et al., 2013). Website akan menjadi lebih kuat dan berguna untuk 
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pelanggan baru tanpa pengalaman terhadap situs web tersebut. Pelanggan baru 

akan mencari isyarat yang akan membantu mereka untuk mengembangkan 

kepercayaan mereka terhadap pemesanan hotel melalui website hotel. Kami 

berharap bahwa website akan lebih mudah digunakan dan berguna sehingga dapat 

memberikan isyarat yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan. 

Website yang berkualitas akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

pelanggannya, sehingga kebutuhan pelanggan pun yang berupa informasi hal 

lainnya menjadi terpenuhi, Apabila website dari perusahaan memiliki kualitas 

yang baik dan sisi layanan, informasi dan sistem, maka akan ada kecenderungan 

konsumen memberi kepercayaan kepada pihak perusahaan. Chang et al. 2014 dan 

Habibi et al. 2014 berpendapat bahwa kualitas website memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap e-Trust.  

Pengaruh kualitas website terhadap tingkat kepercayaan pelanggan telah 

diteliti oleh  

H1 : Persepsi kualitas situs web hotel terhadap tingkat kepercayaan 

pelanggan. 

2.3.2 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pelanggan terhadap Niat Pemesanan 

Online 

Kepercayaan merupakan faktor penting dalam mengurangi perasaan yang 

menentu sehingga dapat mengaktifkan pemesanan yang nyata dan langsung, hal 

seperti itu adalah kekuatan pendorong penting dari niat pemesanan konsumen di 

online. Oleh karena itu, rekomendasikan pembentukan hubungan saling percaya 

sebagai strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan penjualan online 

(Golmahamadi et al., 2012). Pandangan ini dan secara empiris membuktikan efek 
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positif dari e-trust pada niat pembelian secara online (Jarvenpaa, 2010 dan Yoon, 

2012). 

Niat pemesanan memungkinkan untuk membeli produk secara online. 

Kesediaan pelanggan untuk melakukan pembelian secara online melalui ataupun 

situs web akan meningkat jika penjual mampu membangkitkan kepercayaan 

terhadap pemesanan online (Ganguly et al., 2009). 

Ketentuan informasi didalam website yang tepat dan membantu, dapat 

merangsang kepercayaan para konsumen (Shelat dan Eggar, 2012). Kebijakan 

didalamnya dan juga menjaga keamanan pelanggan dan menjadi lebih handal 

maka pelanggan cenderung akan lebih sering mengunjungi website tersebut (Bart 

et al., 2012).  

Niat pembelian online secara positif dipengaruhi oleh kepercayaan yang 

meyakinkan. Tingkat kepercayaan pemesanan secara online memiliki dampak 

positif pada niatnya pelanggan untuk membeli produk dan jasa melalui vendor 

online (Chen dan Barnes, 2007). 

Kepercayaan dalam pemesanan melalui situs website hotel mempengaruhi 

niat konsumen untuk membeli secara online. Semakin tingi kepercayaan 

konsumen dalam pemesanan online, maka pemesanan melalui situs web hotel 

secara online akan semakin meningkat. 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka dapat diajukan sebagai berikut: 

H2 : Tingkat Kepercayaan Pelanggan terhadap Niat Pemesanan Online 

2.3.3 Pengaruh Kualitas Situs Web Hotel terhadap Niat Pemesanan Online 

Kualitas website merupakan faktor yang sangat penting dalam penjualan 

secara online dan memiliki nilai sendiri bagi konsumen. Website yang baik 
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memiliki kualitas operasional yang memungkinkan pembeli untuk melakukan 

aktivitas pemesanan secara online dengan mudah dan efisien (Bavarsad et al., 

2013). 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan niat beli adalah kemudahan 

penggunaan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, kenikmatan dan 

kepercayaan online (Chiu et al., 2009). Kualitas website hotel merupakan faktor 

kunci dalam perdagangan elektronik karena persepsi pelanggan terhadap kualitas 

website berdampak positif pada niat mereka untuk menggunakan situs dan secara 

langsung mempengaruhi niat beli (Chang et al., 2014). Berdasarkan penjabaran 

sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Tingkat Kualitas Situs Web Hotel terhadap Niat Pemesanan Online  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Kepercayaan 

Pelanggan 
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Gambar 2.1 Perumusan Hipotesis, sumber: Wang et al., 2015 

Perumusan Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang 

diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih dari variable yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan 

berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerang teoritis yang 

dirumuskan untuk studi penelitian (Uma Sekaran, 2006). Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan 

masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2015). 

Dikatakan sementara karena jawabannya yang dikemukan hanya didasari oleh 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. 

Berdasarkan kerangka teoritis dan penelitian seperti yang diuraikan diatas, 

maka hipotesis yang penulis rumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Kualitas website hotel berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan 

pelanggan.  

H2 : Tingkat kepercayaan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pemesanan 

online. 

H3 : Kualitas website hotel berpengaruh positif terhadap niat pemesanan online. 

Kualitas Situs 

Web Hotel 

Niat Pemesanan 

Online 
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