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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dari 

jurnal-jurnal pendukung / data sekunder yang berkaitan dengan topik dari 

pembahasan yaitu “Analisis Faktor-Faktor yang Mendukung 

Perdagangan E-Ticket melalui OTA dengan Metode Bisnis Online to 

Offline (O2O).” Dari studi ini, diharapkan dapat memberikan informasi-

informasi tambahan yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan 

analisa. 

Oh, Yoon dan Park (2011) melakukan penelitian yang menyelidiki 

efek atribut kualitas mall e-shopping pada kepuasan pelanggan. Penelitian ini 

meneliti mengenai hubungan yang terjadi antara communication, brand 

recognition, marketing activity, interface, system, dan information terhadap 

satisfaction dimana satisfaction itu sendiri nantinya akan berpengaruh 

terhadap flow experience dan trust konsumen. Data dikumpulkan dari 206 

responden melalui survei. Responden merupakan siswa sekolah menengah 

yang tinggal di Seoul, mahasiswa yang tinggal di Seoul, Provinsi Gyeonggi, 

dan Provinsi Chungcheng, dan karyawan yang bekerja di Seoul dan Provinsi 

Gyeonggi.  

 

 

Gambar 2.1 Model pendekatan struktural untuk menguji atribut kualitas mal 

e-shopping menggunakan model Kano. 

Sumber : Oh, Yoon, Park (2011) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Deltoro, Amo, Romero (2018) 

menyelidiki tentang hubungan antara keterlibatan kategori dan co-creation 

pelanggan. Penelitian ini meneliti tentang hubungan yang terjadi antara 

satisfaction with co-creation terhadap intention to continue co-creating. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada kuesioner online yang ditujukan 

untuk co-creator online aktif di sektor ritel fashion di Spanyol dan Inggris. 

Kuota gender dan usia ditetapkan untuk mencerminkan profil pembeli online 

di sektor ini. Penulis memperoleh 400 sampel valid di setiap negara. 

 

 

Gambar 2.2 Model anteseden dan konsekuensi dari perilaku co-creation 

bersama pelanggan virtual 

Sumber : Deltoro, Amo, Romero (2018) 

Penelitian yang diteliti oleh Yaya, Marimon, Casadesus (2011) 

memiliki variabel service quality yang terdiri dari efficiency, system 

availability dan privacy yang berpengaruh langsung terhadap satisfaction. 

Sampel berasal dari database yang dikelola oleh bank-bank Spanyol. Survei 

ini menghasilkan 1.600 responden potensial, yang diundang melalui e-mail 

untuk berpartisipasi dalam survei dan diarahkan ke situs website tertentu yang 

berisi kuesioner terstruktur, yang kemudian harus diisi. Setelah memilah 

beberapa kuesioner yang tidak lengkap atau tidak valid, 16 bank 

dipertahankan dan 428 kuesioner lengkap yang valid dari pelanggan e-
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banking Spanyol disimpan. Angka terakhir ini mewakili tingkat respons 

26,75%. 

 

 

Gambar 2.3 Model loyalitas dan persepsi pelanggan tentang ISO 9001 di 

perbankan online. 

Sumber : Yaya, Marimon, Casadesus (2011) 

 

 

Gambar 2.4 Model persepsi kualitas layanan situs web pelanggan dan 

pengaruhnya terhadap kesetiaan elektronik. 

Sumber : Jeon and Jeong (2016) 

Penelitian ini dilakukan oleh Jeon and Jeong (2016) yang membahas 

tentang pengaruh perceived service quality terhadap overall customer 

satisfaction dan pengaruh overall customer satisfaction terhadap return 
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intention. Peneliti melakukan survey dengan membagikan kuesioner kepada 

orang-orang yang pernah melakukan transaksi kamar hotel menggunakan 

website dalam 6 bulan terakhir. Sekitar 5.000 responden potensial dipilih 

secara acak dari daftar e-mail alumni Universitas Midwestern di AS dan 

diundang ke surveyguizmo.com. Sebanyak 292 data yang dapat digunakan, 

sehingga menghasilkan tingkat respons 5,84% setelah menghapus 433 

respons dengan jawaban "tidak" untuk pertanyaan penyaringan dan survei 

dengan jawaban yang tidak lengkap. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hou, Chen, Bulysheva (2015) meneliti 

tentang pengaruh satisfaction terhadap repurchase intention. Penelitian ini 

dikhususkan untuk meneliti perilaku konsumen untuk mempelajari kepuasan 

pelanggan dan perilaku pasca pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk 

memeriksa pra-perilaku konsumen (harapan) dan pasca-perilaku (persepsi 

kinerja). Data dikumpulkan dari Tmall.com (http://www.tmall.com/), anak 

perusahaan dari Alibaba dan pasar online B2C terbesar di Cina. Dalam studi 

ini, 360 retailer yang menjual buku atau komputer di Tmall dipilih secara 

acak. Data primer tentang setiap variabel dikumpulkan terlebih dahulu 

melalui studi lapangan online, di mana setiap situs website retailer yang 

dipilih di Tmall diamati.  

 

Gambar 2.5 Model layanan logistik yang disesuaikan dan kepuasan pembeli 

online : studi empiris 

Sumber : Hou, Chen, Bulysheva (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Shiau & Chau (2015) meneliti 

pengaruh tentang satisfaction terhadap online group buying intention. 

Penelitian ini menunjukkan adanya motivation (altruism, reciprocity, 
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reputation), attitude (trust and satisfaction) dan intention (online group 

buying intentin) adalah aliran penelitian yang penting. Kuesioner yang 

dikembalikan pada penelitian ini berjumlah 302 tanggapan dengan 20 data 

tidak lengkap. Sehingga menghasilkan 282 tanggapan valid untuk analisis 

data.  

 

 

Gambar 2.6 Model apakah altruisme penting pada pembelian grup online? 

Perspektif dari motivasi egois dan altruistic. 

Sumber : Shiau & Chau (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Oni, Adewoye, Eweoya (2015) ini 

meneliti tentang e-service quality terhadap customer satisfaction. Instrument 

survei ini terdiri dari profil demografis, pengguna e-banking dan ukuran 

variabel yang akan dipelajari. Instrumen survei terdiri dari profil demografis, 

penggunaan e-banking dan ukuran variabel yang akan dipelajari. Instrumen 

survei didistribusikan secara acak di dalam Negara Bagian Lagos dan Negara 

Bagian Ogun di Nigeria dengan prasangka pada individu yang memiliki 

pengalaman sebelumnya dengan e-banking.  
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Gambar 2.7 Model perilaku pengguna e-banking : kualitas layanan, sikap, 

dan kepuasan pelanggan. 

Sumber : Oni, Adewoye, Eweoya (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Plavini Punyatoya (2018) meneliti 

tentang hubungan yang terjadi antara customer satisfaction terhadap loyalty 

intention. Penelitian ini meneliti hubungan antara online retailer’s website 

dan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metodologi survei untuk 

pengumpulan data. Sebelum melakukan survei, validitas isi kuesioner survei 

dipastikan. Total tanggapan yang dapat digunakan yaitu berjumlah 334 

tanggapan (194 melalui online dan 140 melalui survei offline). Dalam hal 

survei online, 328 orang membuka tautan dan 128 orang mengisi kurang dari 

setengah pertanyaan. Dari 200 orang sisanya, 6 orang tidak memiliki 

pengalaman berbelanja online. Jadi, 194 sisa kuesioner yang dapat digunakan 

dari survei online digunakan untuk analisis. Dalam survei offline, kuesioner 

diberikan kepada 172 orang dan mereka diminta untuk mengembalikan 

kuesioner yang diisi dalam waktu seminggu. Terdapat 147 kuesioner yang 

dikembalikan, 7 kuesioner memiliki lebih dari tiga nilai yang hilang, sehingga 

dikeluarkan dari analisis data.  
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Gambar 2.8 Model pengaruh kepercayaan kognitif dan afektif pada perilaku 

pelanggan online. 

Sumber : Plavini Punyatoya (2018) 

 

Gambar 2.9 Model etika e-ritel dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan 

dan niat pembelian kembali. 

Sumber : Elbeltagi and Agag (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Elbeltagi and Agag (2015) membahas 

tentang hubungan yang terjadi antara satisfaction terhadap repurchase 

intention. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa komitmen dan 

kepercayaan hubungan adalah pusat untuk pertukaran hubungan yang sukses. 

Studi ini dilakukan di Mesir di antara konsumen pribumi berusia 18 tahun ke 

atas. Penulis menggunakan survei online dan e-mail untuk mengumpulkan 
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data. Data dikumpulkan dari mahasiswa di universitas-universitas besar di 

Mesir. Pertama, 110 dari universitas Amerika di Kairo; kedua, 90 dari 

Universitas Alexandria; ketiga, 70 dari Universitas Assiut; dan akhirnya, 40 

dari Universitas Terusan Suez. Sampel mencakup wilayah perkotaan maupun 

pedesaan di Kairo, Alexandria, Mesir Hulu, Delta, dan zona Kanal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kim and Kim (2010) meneliti tentang 

e-SQ yang terdiri dari efficiency, system availability fulfillment, privacy, 

responsiveness, compensation dan contact terhadap e-satisfaction. Dua set 

data untuk penelitian ini dikumpulkan dari pengguna internet usia remaja 

yang duduk di bangku kuliah di AS dan Korea. Karena perusahaan survei 

online jarang tersedia di Korea, sampel mahasiswa yang mudah direkrut dari 

universitas Korea. Berkenaan dengan data AS, sebuah perusahaan survei 

online digunakan untuk menyebarkan survei. Agar konsisten dengan data 

Korea, perusahaan survei menyebarkan survei hanya untuk pengguna internet 

usia perguruan tinggi.  

 

Gambar 2.10 Model persepsi kualitas layanan elektronik: perbandingan lintas 

budaya antara konsumen Amerika dan Korea. 

Sumber : Kim and Kim (2010) 
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Gambar 2.11 Model memeriksa evaluasi pelanggan di berbagai teknologi 

swalayan 

Sumber : Robertson, McDoland, Leckie, McQuilken (2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Robertson, McDoland, Leckie, 

McQuilken (2015) meneliti tentang SST satisfaction terhadap SST reuse 

intentions dan SST satisfaction terhadap positive WoM intentions. Pada 

penelitian ini, penulis melakukan survei dengan menggunakan daftar lengkap 

semua anggota Australian Football League (AFL) yang memberikan alamat 

e-mail dan izin untuk dihubungi diperoleh dari AFL. Daftar itu berisi rincian 

kontak 28.147 anggota (57% dari total keanggotaan). Pada akhir survei, 6.010 

anggota telah merespons (21 persen dari sampel, 12 persen dari populasi). 

Dari 6.010 anggota AFL yang menyelesaikan kuesioner, 958 melaporkan 

telah menggunakan SST baru. Untuk IVR, 250 responden (4 persen) 

melaporkan telah menggunakannya, dan 708 sisanya telah menggunakan SST 

online (12 persen).  

Penelitian yang dilakukan oleh Kim and Lennon (2009) meneliti 

tentang hubungan yang terjadi antara amount of information terhadap 

perceived risk dan satisfaction, hubungan antara perceived risk dan 

satisfaction terhadap intention to revisit dan hubungan antara perceived risk 

dan satisfaction terhadap purchase intention. Sebanyak 222 wanita 

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



18 
 

  Universitas Internasional Batam  
 

menanggapi undangan itu. Sebanyak 110 berpartisipasi dalam kondisi 

informasi yang tinggi dan 110 berpartisipasi dalam kondisi informasi yang 

rendah. Usia rata-rata peserta adalah 20 tahun  dengan 70% dari peserta 

antara usia 20 dan 24. Sekitar 80 persen adalah orang Kaukasia Amerika dan 

lebih dari 62% adalah siswa junior dan senior. 

 

Gambar 2.12 Model informasi yang tersedia di situs web: efek pada hasil 

belanja konsumen. 

Sumber : Kim and Lennon (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Yu, Roy, Quazi, Nguyen and Han 

(2015) meneliti tentang hubungan yang terjadi antara perceived website 

quality dan interactivity terhadap e-satisfaction, hubungan antara e-

satisfaction terhadap attitude dan stickiness, hubungan antara attitude 

terhadap stickness, hubungan antara stickness terhadap WOM dan hubungan 

antara e-satisfaction dan attitude terhadap WOM. Data dikumpulkan dari 

mahasiswa pascasarjana dan sarjana dengan jurusan bisnis dan kewirausahaan 

dari sekolah terkenal di wilayah Timur Laut Amerika Serikat, menggunakan 

survei online. Sebanyak 660 kuesioner dibagikan dan menghasilkan 527 

kuesioner lengkap. Dari 527 respons yang diselesaikan, 509 dapat digunakan, 

menghasilkan tingkat respons 77,1%, dimana 59% siswa adalah perempuan 

dan 41% laki-laki.  
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Gambar 2.13 Model kewirausahaan internet dan “berbagi informasi” dalam 

konteks Internet-of-Things. 

Sumber : Yu, Roy, Quazi, Nguyen and Han (2015)  

Penelitian yang dilakukan oleh Kemeny, Simon, Szucs (2016) 

meneliti hubungan yang terjadi antara fulfillment, system availability, 

efficiency, security, compensation, contact, responsiveness terhadap 

satisfaction, hubungan antara fulfillment, system availability, efficiency, 

security, compensation, contact, responsiveness terhadap WOM dan 

hubungan yang terjadi antara satisfaction terhadap WOM. Target responden 

oleh penulis adalah 300 responden. Ukuran sampel akhir menurun menjadi 

277 responden karena penulis memutuskan untuk menghilangkan nilai yang 

hilang. Mayoritas responden adalah perempuan 84%, yang disebabkan oleh 

kategori produk (70% pembeli yang terdaftar di web-shop adalah 

perempuan). Secara total, 60% responden berusia di bawah 40 tahun. 
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Gambar 2.14 Model mengukur persepsi kualitas dalam perdagangan 

elektronik 

Sumber : Kemeny, Simon, Szucs (2016). 

 

Gambar 2.15 Model perspektif siswa Yaman tentang penggunaan 

pembelajaran online 

Sumber : Aldholay, Abdullah, Isaac, Mutahar (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Aldholay, Abdullah, Isaac, Mutahar 

(2019) meneliti tentang hubungan yang terjadi antara overall quality, 

transformational leadership, compatibility terhadap user satisfaction dan 
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actual usage, hubungan yang terjadi antara user satisfaction terhadap actual 

usage dan hubungan yang terjadi antara user satisfaction dan actual usage 

terhadap performance impact. Secara keseluruhan, 800 kuesioner dibagikan; 

464 set dikembalikan, 448 di antaranya dianggap berguna untuk analisis lebih 

lanjut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cao, Ajjan dan Hong (2017) meneliti 

tentang hubungan yang terjadi antar customer service, shipping, tracking, dan 

return terhadap customer satisfaction dan hubungan yang terjadi antara 

customer satisfaction terhadap future purchase intention. Pengambilan 

sampel penelitian ini terbatas pada individu manapun, yang berusia 18 tahun 

atau lebih, warga negara Tiongkok atau Taiwan pada saat survei dan saat ini 

tinggal di sana. Sebanyak 395 orang dari China menanggapi survei, 4 

diantaranya adalah pembeli non-online, 7 orang bukan Cina dan / atau tidak 

tinggal di Tiongkok. Dengan demikian, hanya 384 pembeli online Cina yang 

tinggal di China yang dimasukkan dalam analisis ini. Untuk Taiwan, 147 

tanggapan dikumpulkan, dimana 2 tanggapan dikeluarkan karena kurangnya 

pengalaman belanja online 

 

Gambar 2.16 Model pengiriman pasca pembelian dan pengalaman layanan 

pelanggan dalam belanja online dan pengaruhnya terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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Sumber : Cao, Ajjan dan Hong (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dauda dan Lee (2015) meneliti 

tentang hubungan yang terjadi antara online service dan offline service 

terhadap service quality dan hubungan yang terjadi antara service quality 

terhadap customer satisfaction. Responden yang dipilih adalah orang-orang 

yang telah menggunakan salah satu dari tiga bank besar di Nigeria dalam 90 

hari terakhir. Dari 1.500 kuesioner yang didistribusikan, total 1.362 

tanggapan diterima, sesuai dengan tingkat respons awal yaitu sebesar 90,8%. 

Setelah membuang tanggapan yang tidak valid, penulis memiliki 1.245 

tanggapan yang tersisa, yang 52,05% tanggapan dari laki-laki dan 47,95% 

dari perempuan. Kuisioner lain tidak valid karena dibiarkan kosong, tidak 

diisi penuh, atau hanya satu nomor yang ditulis dalam set pilihan. 

 

Gambar 2.17 Model kualitas layanan dan kepuasan pelanggan: analisis 

bersama untuk pelanggan bank Nigeria. 

Sumber : Dauda dan Lee (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Wu, Tao dan Lin (2017) meneliti 

tentang functional value, social value, emotional, epistemic value dan 

conditional value terhadap repurchase satisfaction dan hubungan terhadap 

repurchase satisfaction terhadap repurchase intention. Sebanyak 728 

kuesioner yang valid dikumpulkan, kecuali 97 kuesioner yang tidak lengkap 

atau hanya memiliki satu jawaban, menunjukkan tingkat validitas 86,68%.  
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Gambar 2.18 Model keputusan pembelian kembali untuk produk musik di 

Taiwan: media fisik versus online. 

Sumber : Wu, Tao dan Lin (2017) 

 

Gambar 2.19 Model penentu kepuasan dalam konteks belanja online Yunani 

Sumber : Maditinos and Theodoridis (2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Maditinos and Theodoridis (2010) 

meneliti tentang hubungan yang terjadi antara product information quality, 

user interface quality, service information quality, purchasing process, 
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security perception, product attractiveness, user’s participation terhadap e-

customer satisfaction dan hubungan yang terjadi antara e-customer 

satisfaction terhadap repurchase intention, revisit intention, repurchase 

frequency, revisit frequency. Responden yang dipilih pada penelitian ini 

merupakan penduduk Yunani yang telah melakukan setidaknya satu 

pembelian online seumur hidup dari sebuah toko online. Data dikumpulkan 

melalui 1.826 undangan e-mail yang dikirim ke pelanggan anggota toko 

online Yunani populer. Akhirnya, dari total 1.826 undangan email, 

dikumpulkan 390 tanggapan, 359 di antaranya dapat digunakan dan valid 

(tingkat respons: 20 persen).  

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Dweeri et al. (2018) meneliti 

tentang hubungan yang terjadi antara efficiency, privacy, reliability, 

emotional benefit, dan customer service terhadap e-satisfaction dan e-trust, 

hubungan yang terjadi antara e-trust terhadap e-satisfaction, hubungan yang 

terjadi antara e-satisfaction terhadap behavioural loyalty dan attitudinal 

loyalty, dan terakhir yaitu hubungan yang terjadi antara e-trust terhadap 

behavioural loyalty dan attitudinal loyalty. Untuk menguji hubungan kausal, 

pendekatan kuantitatif digunakan menggunakan kuesioner berbasis web yang 

ditujukan kepada siswa di Universitas Jordan yang merupakan pengguna 

Amazon.com. Sebanyak 316 siswa mengisi kuesioner. Sebanyak 61,7% 

adalah perempuan dan 38,3% adalah laki-laki. Sebanyak 59,5% berusia 

antara 21 dan 25, seperempat telah mengunjungi situs website dalam 12 bulan 

terakhir antara 6 dan 12 kali, 35,1% melakukan pembelian dalam 12 bulan 

terakhir setidaknya tiga kali. 
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Gambar 2.20 Model pengaruh kualitas layanan elektronik terhadap kesetiaan 

siswa Yordania: studi empiris dalam ritel online. 

Sumber : Al-Dweeri et al. (2018) 

 

Gambar 2.21 Model mediasi sikap kognitif untuk belanja online. 

Sumber : Chang et al. (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Chang et al. (2015) meneliti tentang 

hubungan variabel yang terjadi antara hedonic value, utilitarian value, 

security, privacy dan flow terhadap cognitive trust, hubungan antara hedonic 
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value, utilitarian value, security dan privacy terhadap perceived value, 

hubungan antara cognitive trust terhadap perceived value, hubungan antara 

flow terhadap purchase intention, hubungan antara cognitive trust dan 

perceived risk terhadap perceived satisfaction, hubungan antara cognitive 

trust dan perceived risk terhadap purchase intention, dan terakhir hubungan 

yang terjadi antara perceived satisfaction terhadap purchase intention. 

Populasi penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja online. Penelitian 

ini mendistribusikan 430, 168, 186, dan 16 sampel di setiap wilayah Taiwan 

(wilayah Utara, Tengah, Selatan, dan Timur) sesuai dengan persentase 

wilayah hidup, total mengeluarkan 800 sampel. Penelitian ini mengumpulkan 

649 sampel dan tingkat responden 81,13% dengan 551 sampel valid, tingkat 

responden efektif adalah 84,9%. Studi ini mengumpulkan 183, 79, 93, dan 12 

sampel untuk wilayah utara, tengah, selatan, dan timur, dari survei berbasis 

website. Penelitian ini menerima 367 sampel dengan 315 sampel yang valid 

dari survei berbasis website. Oleh karena itu, jumlah sampel yang valid 

adalah 866 untuk analisis.  

 

 

Gambar 2.22 Model efek moderasi dari kematangan manajemen pada 

implementasi sistem platform informasi. 

Sumber : Tsai et al. (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tsai et al. (2017) meneliti tentang 

hubungan yang terjadi antara information quality, system quality dan service 

quality terhadap user satisfaction dimana dari masing-masing hubungan 
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tersebut dipengaruhi oleh management maturity. Terdapat 185 kuesioner 

yang disebarkan, dengan 174 valid dikumpulkan, dengan tingkat respons 

yang valid 94,54%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sabiote et al. (2011) meneliti tentang 

hubungan variabel yang terjadi antara ease of use, availability, efficacy, 

privacy dan information terhadap satisfaction, hubungan antara monetary 

price terhadap perceived risk, hubungan antara satisfaction, monetary price 

dan perceived risk terhadap hotel quality, hubungan antara satisfaction, 

perceived risk dan hotel quality terhadap global perceived value serta 

hubungan antara global perceived value terhadap loyalty. Sampel terdiri dari 

300 wisatawan, 150 di antaranya orang Spanyol, sisanya orang Inggris. 

Komposisi sampel, 51,4% yang disurvei adalah laki-laki, dan 48,6% adalah 

perempuan. Mayoritas turis berusia di atas 35 tahun. Sekitar 90% dari semua 

yang disurvei berasal dari rumah tangga dua orang atau lebih. Sekitar 59% 

telah menyelesaikan studi tingkat universitas, dan 74% telah membayar 

pekerjaan.  

 

Gambar 2.23 Model efek moderasi dari penghindaran ketidakpastian pada 

keseluruhan nilai yang dirasakan dari layanan yang dibeli secara online. 

Sumber : Sabiote et al. (2011) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Xiang, Zheng dan Zhang (2017) 

meneliti tentang hubungan variabel yang terjadi antara concern for other 

consumers, social benefits, platform assistance, venting negative feeling 

terhadap satisfaction, hubungan antara quality of alternatives dan investment 

size terhadap continuance commitment, hubungan antara satisfaction terhadap 

affective commitment, hubungan antara satisfaction, affective commitment dan 

continuance commitment terhadap continuance intention. Peneliti melakukan 

survei online dan memposting kuesioner yang dikelola sendiri di 

Dianping.com, salah satu OOP terbesar dan terpopuler di Cina. Di antara 

1.253 pengguna yang tertarik dalam survei ini, 438 responden menyelesaikan 

kuesioner online dengan tanggapan yang valid. Dalam kenyamanan yang 

ditetapkan responden, 24,9% adalah laki-laki dan 75,1% adalah perempuan. 

Mayoritas responden berusia antara 19 dan 28 dan memiliki gelar sarjana atau 

lebih tinggi.  

 

Gambar 2.24 Model memahami niat kelanjutan konsumen untuk 

berkontribusi dalam ulasan online. 

Sumber : Xiang, Zheng dan Zhang (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fang, Chiu dan Wang (2011) meneliti 

tentang hubungan variabel yang terjadi antara distributive justice, procedural 
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justice dan interactional justice terhadap trust, hubungan antara information 

quality, system quality, service quality, trust dan net benefits terhadap 

satisfaction, hubungan antara trust, satisfaction dan  net benefits terhadap 

repurchase intention. Model penelitian diuji dengan data dari pelanggan 

belanja online di PCHome. PCHome dipilih karena merupakan toko belanja 

online yang paling banyak digunakan di Taiwan. Awalnya, 2.072 responden 

online secara sukarela menyelesaikan survei. Karena sangat sedikit responden 

yang memiliki pengalaman dalam menghubungi perwakilan layanan 

pelanggan dan produk yang dikembalikan, setelah menghilangkan responden 

yang tidak valid seperti yang tidak memiliki perwakilan layanan 

menghubungi dan pengalaman pengembalian produk, 219 kuesioner yang 

valid tetap dilakukan analisis data.  

 

Gambar 2.25 Model memahami kepuasan pelanggan dan niat untuk membeli 

kembali. 

Sumber : Fang, Chiu dan Wang (2011) 
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Gambar 2.26 Model keterikatan merek emosional konsumen dengan merek 

media sosial dan ekuitas merek di media social. 

Sumber : Dwivedi, Johnson, Wilkie dan Gil (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwivedi, Johnson, Wilkie dan Gil 

(2018) meneliti tentang hubungan variabel yang terjadi antara emotional 

brand attachment terhadap brand credibility, consumer satisfaction dan 

consumer-based brand equity. Secara keseluruhan, peneliti menerima 340 

kuesioner yang lengkap dan valid. Sampel peneliti terdiri dari 60% konsumen 

wanita. Kelompok usia secara luas terwakili dalam sampel. Kelompok usia 

termuda terdiri sekitar 7% dari sampel, sedangkan kelompok usia tertua 

mencapai representasi 13%. Mengenai pendidikan, sekitar 33% responden 

telah memperoleh Sertifikat Perguruan Tinggi / Diploma atau Kualifikasi 

Perdagangan, dan sekitar 40% responden telah memperoleh gelar Sarjana 

atau Pascasarjana. Demikian pula, sekitar 40% responden memiliki 

penghasilan antara USD40.000 hingga USD100.000 ribu.  
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Gambar 2.27 Model pengalaman merek kapal pesiar: penciptaan nilai 

fungsional dan kesejahteraan dalam bisnis pariwisata. 

Sumber : Ahn dan Back (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahn dan Back (2019) meneliti tentang 

hubungan variabel yang terjadi antara sensor cruise experience, affective 

cruise experience, behavioral cruise experience dan intellectual cruise 

experience terhadap functional value, hubungan antara sensor cruise 

experience, affective cruise experience, behavioral cruise experience dan 

intellectual cruise experience terhadap wellness value, hubungan antara 

functional value dan wellness value terhadap customer satisfaction serta 

hubungan antara functional value dan wellness value terhadap behavioral 

intention. Kuesioner online yang dikelola oleh peneliti digunakan untuk 

mengumpulkan data dari pelanggan kapal pesiar di AS. Sebanyak 400 

pelanggan kapal pesiar berpartisipasi dalam survei, dan 389 tanggapan atau 

97% digunakan untuk analisis data akhir setelah menghapus tanggapan yang 

hilang. Responden laki-laki merupakan 51% dari sampel, dan responden 

perempuan menyumbang 49%. Dalam hal usia, kelompok umur yang paling 

umum adalah 20 hingga 29 tahun atau sebesar 45,2% dan 30 hingga 39 tahun 

atau sebesar 34,9%.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Keisidou et al., (2013) meneliti 

tentang hubungan variabel yang terjadi antara economics, convenience dan 

tangibles terhadap customer satisfaction, hubungan antara functional quality, 

service quality, relational quality, imgae, value dan brand credibility 

terhadap customer satisfaction, hubungan antara functional quality, service 

quality, relational quality, imgae, value dan brand credibility terhadap 

customer loyalty, hubungan antara customer satisfaction terhadap customer 

loyalty, serta hubungan antara customer satisfaction dan customer loyalty 

terhadap financial performance. Sampel penelitian ini dipilih secara acak 

yang terdiri dari 304 nasabah bank di seluruh Yunani yang memiliki 

setidaknya satu produk bank dan melakukan transaksi dengan bank. 

 

 

Gambar 2.28 Model kepuasan pelanggan, kesetiaan dan kinerja keuangan. 

Sumber : Keisidou et al.,  (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Yongheng Yang  (2018) meneliti 

tentang hubungan variabel yang terjadi antara service quality, functional 

quality dan technical quality terhadap perceived value, hubungan antara 

service quality, functional quality dan technical quality terhadap satisfaction 
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yang dapat dipengaruhi oleh transparency serta hubungan yang terjadi antara 

perceived value terhadap satisfaction. Untuk menguji hipotesis peneliti, 

peneliti menggunakan data survei rumah tangga 2006-2007 oleh Bank Dunia 

pada layanan kesehatan publik China di lima kota yang mewakili wilayah 

geografis utama dan mencakup spektrum sosial-ekonomi yang luas. Sampel 

yang didapatkan dari 3.461 responden terdiri dari 778 rawat inap dan 2.683 

observasi rawat jalan. Lebih dari 55% responden adalah perempuan, dan usia 

rata-rata responden adalah 43 tahun. 

 

Gambar 2.29 Model apakah transparansi adalah pedang bermata dua dalam 

kepuasan warga negara terhadap layanan publik? Bukti dari perawatan 

kesehatan umum di Tiongkok 

Sumber : Yongheng Yang  (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Lim, Widdows dan Park  (2016) 

meneliti tentang hubungan variabel yang terjadi antara pricing dan data 

terhadap economic value, hubungan antara network terhadap satisfaction, 

hubungan antara data, billing, customer service dan  economic value terhadap 

emotional value, hubungan antara data dan customer service terhadap 

satisfaction, hubungan antara economic value dan emotional value terhadap 

satisfaction serta hubungan antara satisfaction terhadap loyalty. Sampel yang 
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dipilih adalah konsumen umum AS yang saat ini berlangganan layanan 

seluler. Setelah memilih responden yang menggunakan operator layanan 

regional, terkumpul 330 kuesioner yang dapat digunakan dianalisis. 

 

Gambar 2.30 Model m-loyalty: strategi pemenang untuk operator seluler 

Sumber : Lim, Widdows dan Park  (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Han, Kiatkawsin dan Kim (2018) 

meneliti tentang hubungan variabel yang terjadi antara performance of 

ambient atmospherics terhadap favorable emotional experiences dan 

unfavorable emotional experiences, hubungan antara favorable emotional 

experiences dan unfavorable emotional experiences terhadap overall hotel 

image, hubungan antara favorable emotional experiences, unfavorable 

emotional experiences dan overall hotel image terhadap guest satisfaction 

serta hubungan antara guest satisfaction terhadap loyalty intentions. Survei 

lapangan dilakukan di tujuh hotel kelas atas di Seoul, Korea Selatan. Secara 

keseluruhan ketika proses ini terjadi, terdapat 495 kuesioner yang 

didistribusikan dan terkumpul 350 tanggapan. Setelah mengeliminasi 
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kuesioner yang tidak dapat digunakan (25 tanggapan), peneliti memperoleh 

325 kuesioner yang dapat digunakan dan diselesaikan untuk analisis data 

(tingkat respons yang dapat digunakan = 65,66 %). 

 

Gambar 2.31 Model loyalitas wisatawan dan antesedennya di industri 

perhotelan. 

Sumber : Han, Kiatkawsin dan Kim (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Lau dan Tan (2012) meneliti tentang 

hubungan variabel yang terjadi antara reliance on budget targets terhadap 

budgetary participation, hubungan antara variabel reliance on budget targets 

terhadap procedural fairness, hubungan antara variabel reliance on budget 

targets terhadap job satisfaction job performance,  hubungan antara variabel 

budgetary participations terhadap procedural fairness, hubungan antara 

variabel budgetary participations terhadap job satisfaction job performance,  

hubungan antara variabel procedural fairness  terhadap job satisfaction job 

performance. Kuesioner survei dipilih berdasarkan sampel manajer dari 100 

organisasi. Organisasi dipilih dari daftar organisasi manufaktur di Kompass 

Singapura. Sebanyak 300 nama kepala fungsional dikumpulkan. Kuisioner 

dengan surat pengantar yang menjamin kerahasiaan dalam tanggapan yang 

diberikan dikirimkan ke masing-masing dari 300 kepala fungsional. Sebanyak 

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



36 
 

  Universitas Internasional Batam  
 

156 tanggapan diterima. Empat tanggapan tidak dapat digunakan karena 

responden gagal menyelesaikan berbagai bagian kuesioner. Sehingga terdapat 

152 tanggapan yang bisa digunakan yang merupakan tingkat respons 50,7%. 

 

Gambar 2.32 Model target anggaran sebagai ukuran kinerja: peran mediasi 

partisipasi dan keadilan procedural. 

Sumber : Lau dan Tan (2012) 

 

Gambar 2.33 Model pemeriksaan hubungan antara penekanan anggaran, 

model perencanaan anggaran dan kinerja. 

Sumber : Kung, Huang dan Cheng  (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kung, Huang dan Cheng  (2013) 

meneliti tentang hubungan variabel yang terjadi antara differentiation strategy 
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terhadap budget emphasis, hubungan antara variabel differentiation terhadap 

organizational performance, management performance dan budget 

satisfaction, hubungan antara variabel differentiation strategy terhadap 

budget planning model, hubungan antara variabel budget planning model 

terhadap organizational performance, management performance dan budget 

satisfaction, hubungan antara budget emphasis terhadap budget planning 

model. Data untuk penelitian ini diperoleh dari kuesioner survei yang 

diarahkan pada produsen di Taiwan. Sampel terdiri dari 1.000 produsen 

teratas yang terdaftar dalam Commonwealth Magazine edisi Juni 2008. 

Sebanyak 1.000 survei dikirimkan, 140 diantaranya dikembalikan. Terdapat 8 

balasan yang tidak valid sehingga terdapat 132 tanggapan yang valid, 

mewakili tingkat pengembalian 13,2%. 

 

 

Gambar 2.34 Model Anteseden dan konsekuensi dari nilai pelanggan yang 

dirasakan dalam industri restoran. 

Sumber : Thielemann, Ottenbacher dan Harrington   (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Thielemann, Ottenbacher dan 

Harrington   (2018) meneliti tentang hubungan variabel yang terjadi antara 
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perceived non-monetary sacrifice dan perceived monetary sacrifice terhadap 

perceived service quality, hubungan antara perceived non-monetary sacrifice, 

perceived monetary sacrifice dan perceived service quality terhadap 

perceived value, hubungan antara perceived value terhadap customer 

satisfaction/dissatisfaction, hubungan antara perceived value terhadap 

customer customer loyalty serta hubungan antara customer 

satisfaction/dissatisfaction terhadap customer loyalty. Survei dilakukan di 

satu kota besar di Jerman Selatan dan satu kota besar di Jerman Utara. 

Sampel diambil secara acak di lokasi di dua kota ini. Dari survei ini, 

terkumpul 103 orang yang ikut berpartisipasi dalam survei ini. Para 

responden didominasi oleh perempuan (57%) daripada laki-laki (43%). 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Pada penelitian ini, variabel dependen yang dibahas yaitu mengenai 

intention. Dimana apabila kata intention diartikan ke dalam Bahasa 

Indonesia, berarti niat. Niat pembelian merupakan salah satu tolak ukur yang 

sangat penting dalam pemasaran. Menurut Deltoro et al., (2018), keahlian 

yang dirasakan dari pelanggan, atau self-efficacy terkait dengan tugas, juga 

akan mempengaruhi niat serta perilaku untuk menciptakan sesuatu.  

Cheung dan Thadani (2012) menyimpulkan bahwa literatur atau karya 

tulis yang dijadikan sebagai rujukan tentang konsekuensi e-WOM 

terfragmentasi dan sebagian besar berfokus pada sikap dan niat pembelian. 

Wu (2013) menyelidiki niat pelanggan terhadap potensi untuk mengeluh, 

berdasarkan tingkat kepuasan konsumen dalam lingkungan belanja online. 

Jika pelanggan merasa tidak puas dengan layanan karena nilai yang 

dipersepsikan rendah, maka hal tersebut dapat ditandakan dengan adanya 

pengurangan niat mereka (konsumen) untuk membeli layanan yang 

ditawarkan. Menurut Shiau dan Chau (2015), perusahaan pembelian grup 

online, niat konsumen menentukan perilaku konsumen menjadi faktor penting 

bagi perusahaan bisnis untuk bertahan hidup.  

Jeon dan Jeong (2016) menyatakan bahwa terdapat empat fase dari 

kerangka kerja kesetiaan untuk teori landasan, penelitian ini menyatakan 

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



39 
 

  Universitas Internasional Batam  
 

bahwa penentu kualitas situs web dianggap sebagai faktor pendorong utama 

untuk perceived service quality (PSQ), yang merupakan prediktor kuat untuk 

customer satisfaction (CS), return intention (RI) dan customer e-loyalty (CL) 

terhadap situs web penginapan. Shiau dan Chau (2015) menyatakan bahwa 

penelitian ini menarik perhatian untuk menguji model teoritis dari motivasi 

altruistik dan egoistik pada niat pembelian kelompok online. Hasilnya 

menunjukkan bahwa reputasi, rasa memiliki, dan kenikmatan membantu 

konsumen lain secara signifikan terkait dengan niat eWOM konsumen. Oleh 

karena itu, niat perilaku akan menjadi salah satu dimensi atau bahan 

pertimbangan untuk memprediksi perilaku konsumen di masa depan. Dengan 

demikian, tentu pemahaman mengenai penentu dari niat perilaku konsumen 

dapat memberikan informasi bagi penyedia layanan produk / jasa ataupun 

perusahaan mengenai niat mereka untuk memberikan tanggapan positif serta 

merekomendasikan kualitas dari layanan produk / jasa yang ditawarkan.  

Selain itu, Pelanggan setia membelanjakan lebih banyak untuk produk 

dan layanan perusahaan, melalui pembelian berulang, dan merekomendasikan 

organisasi kepada konsumen lain. Dalam situasi seperti itu, penting bagi e-

tailers untuk memahami faktor-faktor yang mengarah pada loyalty intention 

(LI) yang lebih tinggi di antara pembeli online (Plavini Punyatoya, 2018). 

Kualitas, nilai yang dipersepsikan dan kepuasan, semua telah terbukti sebagai 

predictor yang baik dan niat perilaku (Petrick, 2010). Niat perilaku konsumen 

yang positif adalah salah tujuan yang penting bagi perusahaan, karena secara 

langsung berkaitan dengan kepuasan dan kunjungan berulang dari konsumen. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan System Quality dengan Satisfaction 

Kualitas sistem dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik yang 

diinginkan dari situs website Onlinte Travel Agancy atau disingkat menjadi 

OTA. Oh et al., (2011) berpendapat bahwa faktor kunci keberhasilan meliputi 

kualitas informasi dan layanan, penggunaan sistem, elemen hiburan, dan 

desain sistem. Saha et al., (2012) mengeksplorasi sistem pajak online Swedia 

yang banyak digunakan dan mengevaluasi situs web terkait informasi pajak 

Swedia untuk memeriksa pentingnya sistem dan menemukan kriteria 

information quality (IQ) yang berlaku untuk situs tersebut melalui survei 
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warga. Survei warga dilakukan untuk mengidentifikasi informasi penting dan 

kriteria system quality (SysQ) dari perspektif pengguna. Fang et al., (2011) 

menganalisa tiga konstruksi kualitas utama untuk melihat keberhasilan dari 

sebuah situs website yang terdapat pada e-commerce. Tiga poin yang 

dianalisa yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. 

Dimensi ketersediaan dari sistem didefinisikan sebagai fungsi teknis situs 

yang benar. Jika situs website OTA menyediakan kualitas sistem yang baik, 

kepuasan pelanggan yang menggunakan situs website tersebut juga akan 

meningkat.  

2.3.2 Hubungan Information Quality dengan Satisfaction 

Kualitas informasi dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik 

yang diinginkan dari output situs website OTA. Menurut Chang (2015), 

informasi mengenai harga hotel dapat dengan mudah diperoleh di internet, 

sehingga OTA cenderung mengklaim bahwa penawaran mereka adalah yang 

paling ekonomis untuk menarik pelanggan. Saat menggunakan situs website 

OTA, pelanggan akan memeriksa informasi mengenai hotel/maskapai yang 

akan digunakan. Pemeriksaan informasi tersebut seperti harga peringkat 

bintang, dan peringkat mengenai ulasan, selanjutnya akan memasuki proses 

memesan hotel/maskapai. Ketika kualitas informasi dari situs website OTA 

dianggap tinggi, kepuasan online pelanggan juga tinggi. Disisi lain, peneliti 

Lee dan Levy (2014) menyelidiki efek faktor information quality (IQ) yang 

akan memiliki dampak signifikan pada kepercayaan warga pada sistem e-

government. Alenezi et al., (2015) berfokus pada information quality (IQ) 

dan pengaruhnya terhadap manfaat e-government dari perspektif strategis dan 

institusional, dan efeknya terhadap kinerja organisasi dalam konteks negara 

berkembang, seperti Kuwait. 

2.3.3 Hubungan Service Quality dengan Satisfaction 

Kualitas layanan 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/maskapai 

melalui situs web OTA, pelanggan mungkin memerlukan bantuan tambahan 

dari dukungan layanan OTA. OTA dapat menyediakan keahlian dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk membantu pelanggan memesan 
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hotel/maskapai secara efektif. Dengan demikian, kepuasan online pelanggan 

meningkat melalui kualitas layanan situs web OTA. Sharma (2015) meneliti 

pengaruh variabel demografis dan dimensi kualitas layanan (SQ) pada 

penggunaan layanan e-government di negara-negara Timur Tengah. Banyak 

penyedia menyadari hubungan antara persepsi kualitas layanan dan kepuasan 

pelanggan, yang pada gilirannya secara umum diterima sebagai penentu 

utama dari loyalitas pelanggan (Fuentes-Blasco et al., 2010; Marimon et al., 

2010). Menurut Yaya et al., (2011), dalam menghadapi beberapa situasi ini, 

beberapa e-retailer mempertimbangkan apakah penerapan standar kualitas, 

seperti ISO 9001 daapt bermanfaat dalam hal meningkatkan kualitas layanan 

sehingga juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

2.3.4 Hubungan Functional Value dengan Satisfaction 

Nilai fungsional dalam penelitian ini mengacu pada utilitas, dimana 

utilitas berasal dari persepsi kualitas dan kinerja yang diharapkan dari layanan 

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

layanan hotel. Pelanggan yang merasakan nilai fungsional tinggi cenderung 

mengembangkan kepuasan offline yang lebih tinggi (Chang, Hsu, Yang, 

2017). Mantymaki dan Salo (2015) melakukan penelitian kualitatif pada nilai 

pembelian virtual remaja dan diringkas menjadi lima kategori nilai: nilai 

moneter, sosial dan fungsional, kondisional, emosional dan epistemik, yang 

masih berhubungan dengan lima nilai CVT kecuali untuk nilai moneter. Efek 

mediasi kepercayaan dan kepuasan pada loyalitas, menggunakan variabel 

fungsi navigasi, persepsi keamanan dan biaya transaksi (Kim et al., 2011).  

2.3.5 Hubungan Emotional Value dengan Satisfaction 

Nilai emosional mengacu pada utilitas yang berasal dari perasaan atau 

keadaan afektif yang dihasilkan suatu produk (layanan hotel/maskapai). Nilai 

emosional adalah kegunaan dari suatu produk dengan membangkitkan 

perasaan dan emosi konsumen (Kim et al., 2011). Nilai emosional diukur 

dengan terutama berfokus pada elemen "sumber motivasi", seperti 

kebahagiaan dan kegembiraan yang ditimbulkan oleh musik atau melodi, 

yang juga mempengaruhi perilaku konsumen secara signifikan. Evaluasi 

pengalaman layanan bersifat kognitif dan emosional (Han dan Jeong, 2013). 

Nilai ini mencerminkan kenikmatan, kesenangan, dan relaksasi menggunakan 
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layanan hotel/maskapai. Jika layanan hotel/maskapai dapat memuaskan 

kebutuhan mental atau psikologis pelanggan, nilai emosional pelanggan yang 

lebih tinggi mengarah pada kepuasan offline yang lebih tinggi. Pernyataan 

tersebut tentu akan selaras dengan pengaruh hubungan emosional ataupun 

nilai emosioanl terhadap kepuasan pelanggan. Mantymaki dan Salo (2015) 

melakukan penelitian kualitatif pada nilai pembelian virtual remaja dan 

diringkas menjadi lima kategori nilai: moneter, sosial dan fungsional, nilai-

nilai kondisional, emosional dan epistemik, yang masih sesuai dengan lima 

nilai CVT kecuali untuk nilai moneter. Semua studi yang disebutkan ini 

menunjukkan bahwa reaksi emosional adalah penentu mendasar perilaku 

pasca konsumsi. Misalnya, Grappi dan Montanari (2011) menguji emosi 

sebagai anteseden dari kepuasan dan niat perilaku. 

2.3.6 Hubungan Social Value dengan Satisfaction 

Nilai sosial mengacu pada utilitas yang berasal dari kemampuan 

produk untuk meningkatkan konseptualisasi diri sosial. Triantafillidou dan 

Petala (2016) menyelidiki pengalaman berwisata berbasis laut para wisatawan 

dan menemukan bahwa hedonisme, pelarian dan sosialisasi adalah anteseden 

dari kepuasan wisatawan dan niat perilaku. Mantymaki dan Salo (2015) 

dalam Wu et al., (2017) melakukan penelitian kualitatif tentang nilai 

pembelian virtual remaja dan diringkas menjadi lima kategori nilai: moneter, 

sosial dan fungsional, nilai-nilai kondisional, emosional dan epistemik, yang 

masih sesuai dengan lima nilai CVT kecuali untuk nilai moneter. Kim et al. 

(2011) menggunakan Consumer Value Theory untuk menyelidiki niat 

membeli barang digital di komunitas virtual dan melaporkan bahwa nilai 

fungsional (kualitas), sosial dan emosional adalah prediktor yang signifikan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Chang, Hsu, dan Yang (2017) 

menunjukkan bahwa nilai sosial secara signifikan mempengaruhi kepuasan 

konsumen, yang pada akhirnya akan mempengaruhi niat konsumen untuk 

mengunjungi atau menggunakan produk layanan hotel/maskapai. 

2.3.7 Hubungan Monetary Value dengan Satisfaction 

Nilai moneter mengacu pada utilitas yang berasal dari produk karena 

pengurangan biaya jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan (Chang 

et al., 2017). Dimana pada penelitian ini, mengacu pada utilitas yang berasal 
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dari layanan hotel/maskapai karena pengurangan persepsi biaya jangka 

pendek dan jangka panjang hotel/maskapai. Nilai ini mencerminkan manfaat 

ekonomi menggunakan layanan hotel/maskapai. Ketika konsumen 

menghabiskan uang, waktu atau upaya dalam menggunakan layanan 

hotel/maskapai yang telah mereka pilih, mereka mempertimbangkan nilai 

ekonomi yang diterima dari layanan tersebut (Chang et al., 2017) . Dengan 

demikian, nilai moneter yang tinggi meningkatkan kepuasan yang tinggi juga. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lu dan Hsiao, 2010), nilai 

yang dirasakan mengarah pada kepuasan pelanggan. 

2.3.8 Hubungan Satisfaction dengan Intention 

Akhoondnejad (2015) menyatakan bahwa citra pra-perjalanan, pasca-

perjalanan dan nilai perjalanan mempengaruhi kepuasan wisatawan, dimana 

nantinya akan memengaruhi niat untuk berkunjung kembali dan niat untuk 

melakukan rekomendasi. Selain itu, Wu (2013) menyelidiki niat pelanggan 

untuk mengeluh, berdasarkan tingkat kepuasan mereka, dalam lingkungan 

belanja online. Dengan demikian, penting untuk menyelidiki faktor-faktor 

penentu kepuasan pelanggan secara online dan offline untuk meningkatkan 

niat pelanggan. Secara khusus, penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu untuk 

menguji kerja sama antara hotel dan OTA; untuk memeriksa bagaimana 

kepuasan online dan offline meningkatkan niat perilaku terhadap saluran 

online dan offline; dan untuk menyelidiki faktor-faktor yang meningkatkan 

kepuasan online dan offline. Jeon dan Jeong (2016) berpendapat bahwa 

Kepuasan pelanggan dianggap sebagai prediktor utama niat pengembalian 

pelanggan, yang merupakan prekursor loyalitas. Pelanggan yang puas 

memiliki niat tinggi untuk memesan hotel melalui situs web OTA.  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

2.4.1 Model Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Chang et al., (2017) memberikan hasil, 

diantaranya yaitu dengan mengusulkan teori yang dapat menambah wawasan 

pengaruh yang terjadi antara System Quality, Information Quality, Service 

Quality, Functional Value, Emotional Value, Social Value, Monetary Value 

terhadap Intention melalui Satisfaction. Desain, metodologi serta pendekatan 

yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan di China dan melibatkan 10 

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



44 
 

  Universitas Internasional Batam  
 

hotel serta melibatkan konsumen yang melakukan booking hotel 

menggunakan Ctrip Website dimana itu merupakan website OTA terbesar di 

China. Jumlah responden yang terkumpul adalah 241 responden dimana 

penelitian ini menggunakan smart PLS-SEM. 

 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

H1 : System Quality berpengaruh terhadap Satisfaction. 

H2 : Information Quality berpengaruh terhadap Satisfaction. 

H3 : Service Quality berpengaruh terhadap Satisfaction. 

H4 : Functional Value berpengaruh terhadap Satisfaction. 

H5 : Emotional Value berpengaruh terhadap Satisfaction. 

H6 : Social Value berpengaruh terhadap Satisfaction. 

H7 : Monetary Value berpengaruh terhadap Satisfaction. 

H8 : Satisfaction berpengaruh terhadap Intention.  
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