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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era digitalisasi merupakan era dimana seluruh orang merasakan 

kenyamannya. Rasa nyaman itu muncul karena adanya berbagai 

kemudahan yang tentu saja dapat mempermudah terjadinya suatu 

proses. Misalnya dulu ketika ingin membeli tiket pesawat atau booking 

hotel, tentu saja orang tersebut harus pergi ke kantor travel agency 

untuk melakukan pembelian tiket pesawat ataupun langsung ke hotel 

untuk booking kamar. Namun sekarang adalah era digitalisasi, semua 

orang dapat melakukan pemesanan tiket pesawat ataupun melakukan 

kegiatan booking hotel hanya dengan menggunakan smartphone. 

Orang-orang dapat menggunakan Online Travel Agency dalam 

melakukan kegiatan pemesana tiket pesawat dan booking hotel. 

Sehingga kegiatan tersebut menjadi efisien dengan adanya kehadiran 

Online Travel Agency. 

Travel Industry menjadi salah satu sektor paling aktif dan paling 

cepat berkembang di Indonesia, dan tentu menjadi semakin cepat pula 

dilingkungan online. Berdasarkan data dari Badan  Pusat Statistika 

(BPS) (2018), tercatat bahwa penerbangan domestik yang terjadi di 

bulan Oktober 2018 terjadi peningkatan dari 6,85% menjadi 8,11 juta 

orang. Sedangkan untuk penerbangan Internasional, pada bulan Oktober 

tahun 2019 tumbuh 3,36% menjadi 1,54 juta orang. Tidak dapat 

dipungkiri, pertumbuhan pada industri travel ini selaras dengan 

pertumbuhan penjualan tiket online melalu online travel agency (OTA). 

Menurut sumber Google & Temasek (2018), nilai yang timbul akibat 

transaksi (Gross Booking Value/GBV) pada layanan 

travel (tiket) online Indonesia diperkirakan dapat mencapai hingga 

angka US$ 8,6 miliar atau setara Rp125 triliun, tumbuh 20% (CAGR) 

dari 2015.  

Era digitalisasi yang serba online ini tak luput dari penggunaan 

internet. Di Indonesia sendiri, data internetworldstats (2019) 
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menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai 143,26 juta jiwa atau 

sekitar 53% dari total populasi yang menggunakan internet. Hal itu 

setara dengan 6,5% pengguna internet di Asia. Jumlah tersebut 

membuat Indonesia menduduki urutan ketiga di Asia sebagai pengguna 

internet terbesar setelah Tiongkok dan India. (www.datapublish.co.id, 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehadiran Indonesia menjadi pengguna internet terbesar nomor 3 di 

Asia, tentu selaras dengan pertumbuhan e-commerce di Indonesia. 

Google telah mengadakan survei berskala global untuk mengukur 

penggunaan internet didunia. Survei tersebut diadakan di 63 negara 

dengan jumlah responden 80.000 orang, dan salah satu negara tersebut 

adalah negara Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 

sepanjang tahun 2013 hingga 2017, setiap harinya orang Indonesia 

mengakses internet dari perangkat manapun mencapai 45% yang 

sebelumnya hanya 36%. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 

sebanyak 68% responden menggunakan smartphone untuk mencari 

informasi mengenai barang/jasa yang akan dibeli 

(www.dailysocial.id,2018) 
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 Selama 3 tahun terakhir, kehadiran e-commerce telah telah menjadi 

sector yang paling dinamis dalam ekonomi ditigal yang hamper 

mencapai US $ 11 miliar dalam nilai barang dagangan (GMV) pada 

tahun 2017, dan terjadi kenaikan pada tahun 2018 menjadi US $ 23 

miliar (www.dailysocial.id, 2018). Pendorong utama kenaikan disektor 

e-commerce yaitu adanya portal belanja seperti Lazada, Shopee,  

Tokopedia, Traveloka,  Tiket.com dan lain sebagainya.  

Di Indonesia sendiri, saat ini telah memiliki empat start up kelas 

unicorn, salah satunya adalah Traveloka yang termasuk kedalam mode 

bisnis Online Travel Agency (OTA). Meskipun mayoritas industri 

bisnis yang mengarah kepada e-commerce dan fintech sebagai industri 

yang paling aktif dikalangan investor pemula di Indonesia, namun 

industri travel tentu tidak dapat dengan mudah diabaikan. Kehadiran 

OTA tentunya sangat mempermudah seluruh proses travelling 

seseorang. Salah satu yang paling dapat dirasakan yaitu mudahnya 

proses pembelian tiket pesawat tanpa harus pergi ke travel agent offline 

store.  

Untuk mengilustrasikan potensi yang sangat besar pada OTA, maka 

berdasarkan hasil survey yang dilakukan DailySocial.id (2017)  

terhadap laporan bisnis dari Garuda Indonesia, pertumbuhan sebesar $ 

186,5 juta dipengaruhi oleh pemasaran digital dan didukung oleh 

698.000 aplikasi seluler yang diunduh. Fungsionalitas utama dari 

aplikasi ini yaitu untuk membantu menempatkan pesanan, dengan fitur 

tambahan untuk berbelanja hingga melakukan transaksi dan check in 

online. 

Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi pada maskapai Garuda 

Indonesia saja. Hal ini juga mempengaruhi hampir semua maskapai di 

Indonesia. Dengan adanya proses yang lebih mudah, tentu akan 

meningkatkan transaksi pembelian. Transaksi yang sangat besar dapat 

memberikan banyak insentif untuk kegiatan promosi dan diskon. Hal 

inilah yang menjadi model utama bisnis OTA.  
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Adanya perpindahan dari traditional/offline travel agency menjadi 

online travel agency, tentu terdapat berbagai sub bidang yang 

mempengaruhi sehingga akhirnya konsumen lebih nyaman untuk 

melakukan transaksi melalui online travel agency (OTA). Mulai dari 

kualitas yang harus diberikan oleh online travel agency (OTA) itu 

sendiri seperti menurut pemaparan dari Wen (2012) mengenai 

information quality, system quality, serta service quality. Dan tentu saja 

harus diimbangi oleh nilai-nilai yang dirasakan konsumen yang 

melakukan transaksi. Nilai ini dapat muncul dan menimbulkan 

kepuasaan bagi pelanggan karena adanya pengaruh dari maskapai 

penerbangan atau hotel yang bekerjasama dengan online travel agency 

(OTA). Menurut Dedeoglu et al., (2016), dimensi nilai yang 

mempengaruhi kepuasan antara lain functional value, emotional value, 

social value dan price value.  

Kualitas sistem dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik 

yang dari situs web OTA. Ketika pelanggan ingin memesan tiket 

pesawat atuapun booking hotel, pelanggan menggunakan berbagai 

fungsi situs web OTA, seperti pencarian, pemesanan, dan pembayaran. 

Jika situs web OTA menyediakan kualitas sistem (system quality) yang 

baik, kepuasan pelanggan yang menggunakan situs web tersebut akan 

meningkat. Kualitas informasi dalam penelitian ini mengacu pada 

karakteristik yang diinginkan dari output situs web OTA (Chang et al., 

2018). Saat menggunakan situs web OTA, pelanggan memeriksa 

informasi maskapai ataupun hotel (information quality) , seperti harga, 

peringkat bintang, serta peringkat ulasan dan selanjutnya memesan 

maskapai atau hotel. Ketika kualitas informasi dari situs web OTA 

dianggap tinggi, kepuasan online pelanggan juga tinggi (Chang et al., 

2018). Kualitas layanan (service quality) dalam penelitian ini mengacu 

pada kualitas layanan atau dukungan dari situs web OTA. Kualitas 

layanan mengukur jaminan, empati dan daya tanggap layanan OTA. 

Saat memesan hotel melalui situs web OTA, pelanggan mungkin 

memerlukan bantuan tambahan dari dukungan layanan OTA. OTA 
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dapat menyediakan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

membantu pelanggan memesan maskapai atau hotel secara efektif. 

Dengan demikian, kepuasan online pelanggan meningkat melalui 

kualitas layanan situs web OTA. Beberapa studi tentang e-commerce 

telah mendukung hubungan antara ketiga kualitas dan kepuasan 

pelanggan (Chang et al., 2018).  

Menurut Chang et al., (2018) dan Hsiao (2010), nilai atau value yang 

ditawarkan oleh maskapai atau hotel dirasakan dalam empat dimensi. 

Nilai fungsional (functional value) dalam penelitian ini mengacu pada 

persepsi kualitas dan kinerja yang diharapkan dari layanan maskapai 

atau hotel. Nilai ini mencerminkan konsistensi, desain, dan standar 

kualitas layanan maskapai atau hotel. Dengan demikian, pelanggan 

yang merasakan nilai fungsional tinggi cenderung mengembangkan 

kepuasan offline yang lebih tinggi. Nilai emosional dalam penelitian ini 

mengacu pada perasaan atau keadaan yang dihasilkan oleh layanan 

maskapai atau hotel. Nilai ini mencerminkan kenikmatan, kesenangan, 

dan relaksasi menggunakan layanan hotel. Jika layanan hotel dapat 

memuaskan kebutuhan mental atau psikologis pelanggan, nilai 

emosional pelanggan yang lebih tinggi mengarah pada kepuasan offline 

yang lebih tinggi. Nilai sosial dalam penelitian ini mengacu pada dari 

kemampuan layanan maskapai atau hotel untuk meningkatkan 

konseptualisasi diri sosial. Nilai ini mencerminkan kesan dan 

persetujuan sosial dari penggunaan layanan hotel. Ketika pelanggan 

mengunjungi hotel yang dirancang dengan baik dan dilengkapi dengan 

baik, pelanggan mungkin merasakan peningkatan identifikasi diri yang 

kemudian akan meningkatkan kepuasan offline. Nilai moneter dalam 

penelitian ini mengacu pada layanan maskapai atau hotel karena 

pengurangan biaya jangka pendek dan jangka panjang maskapai atau 

hotel. Nilai ini mencerminkan manfaat ekonomi menggunakan layanan 

maskapai atau hotel. Ketika pelanggan menghabiskan uang, waktu atau 

upaya dalam menggunakan layanan maskapai hotel, pelanggan 

mempertimbangkan nilai ekonomi yang diterima dari layanan tersebut. 
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Dengan demikian, nilai moneter yang tinggi meningkatkan kepuasan 

offline yang tinggi.  

Dari pemaparan tersebut, peneliti  ingin  memberikan  gambaran  

mendalam  dengan melakukan analisa mengenai “Sistem Online to 

Offline (O2O) pada Bisnis OTA di Batam.” 

1.2 Permasalahan Penelitian 

1. Apakah System Quality berpengaruh terhadap Online Satisfaction? 

2. Apakah Information Quality berpengaruh terhadap Online 

Satisfaction? 

3. Apakah Service Quality berpengaruh terhadap Online 

Satisfaction? 

4. Apakah Functional Value berpengaruh terhadap Offline 

Satisfaction? 

5. Apakah Emotional Value berpengaruh terhadap Offline 

Satisfaction? 

6. Apakah Social Value berpengaruh terhadap Offline Satisfaction? 

7. Apakah Monetary Value berpengaruh terhadap Offline 

Satisfaction? 

8. Apakah Satisfaction berpengaruh terhadap Intention?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Agar dapat mengetahui pengaruh System Quality terhadap 

Online Satisfaction 

2. Agar dapat mengetahui pengaruh Information Quality 

terhadap Online Satisfaction 

3. Agar dapat mengetahui pengaruh Service Quality terhadap 

Online Satisfaction 

4. Agar dapat mengetahui pengaruh Functional Value 

terhadap Offline Satisfaction 

5. Agar dapat mengetahui pengaruh Emotional Value 

terhadap Offline Satisfaction 
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6. Agar dapat mengetahui pengaruh Social Value terhadap 

Offline Satisfaction 

7. Agar dapat mengetahui pengaruh Monetary Value terhadap 

Offline Satisfaction 

8. Agar dapat mengetahui pengaruh Satisfaction terhadap 

Intention  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu serta 

bermanfaat untuk beberapa pihak yang berkepentingan. 

Manfaat penelitian dari analisa ini antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian yang ditulis, penelitian ini diharapkan 

dapat membantu untuk meningkatkan wawasan dari peneliti 

mengenai metode bisnis online to offline yang diterapkan 

oleh perusahaan maskapai dan OTA. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

peneliti selanjutnya untuk mendapatkan pengetahuan 

tambahan serta informasi sebagai bahan referensi dalam 

melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. 

3. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian yang ditulis, diharapkan dapat 

membuahkan hasil dan memberikan informasi tambahan bagi 

perusahaan-perusahaan khususnya yang berada di Kota 

Batam dalam penerapan metode bisnis online to offline 

sehingga dapat meningkatkan penjualan. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian ini, penulis menyusun sitematika penelitian agar 

mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan ini terdiri dari : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab 1 akan menjabarkan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta 
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sistematika untuk pembahasan atas penyusunan metedologi dari 

penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan penulisan yang Berisi Teori - teori penelitian dan 

konsep - konsep untuk menganalisa permasalahan yang ada 

berkaitan dengan topik penelitian dari hasil penelitian 

sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga, terdapat 9 sub-bab. Sub-bab pertama 

menjelaskan rancangan penelitian yang dibuat. Sub-bab kedua 

menggambarkan fokus atau objek dalam penelitian ini. Sub-bab 

ketiga mendeskripsikan definisi operasional variabel. Sub-bab 

keempat menjelaskan teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data penelitian. Kemudian sub-bab kelima berisikan penjelasan 

metode yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. 

Sub-bab keenam merupakan pengujian outlier atau pengujian 

batas dalam penelitian ini. Sub-bab ketujuh berisi uji kualitas data 

sementara pada sub-bab kedelepan berisikan uji asumsi. Pada sub-

bab terakhir, membahas tentang uji hipotesa. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bagian menganalisa data yang telah diuji. Selain itu 

adanya analisa mengenai hipotesis yang telah diuji akan diuraikan 

pada bab ini.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

REKOMENDASI 

Merupakan bagian akhir dari bab dimana akan dimuat 

kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan, 

keterbatasan yang telah ditemukan ketika dilaksanakannya 

penelitian ini, serta rekomendasi dan saran yang akan terlampir 

untuk peneliti berikutnya, sehingga mempermudah proses 

penelitian di masa akan datang. 

Shintya Afriyanty. Sistem Online To Offline (O2O) pada Bisnis OTA di Batam. 
UIB Repository©2020




