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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ketika perekonomian mencapai pasar global, maka peluang besar akan 

muncul bagi perusahaan untuk ikut bersaing dalam pasar global. Salah satu sarana 

bersaing adalah penggunaan teknologi informasi karena kemudahan yang diberikan 

dalam meningkatkan efisiensi. (Alam et al., 2011) Teknologi informasi dapat 

dianggap sebagai suatu media penting untuk meningkatkan perekonomian suatu 

perusahaan. Efek yang diberi oleh teknologi informasi berupa produktivitas suatu 

perusahaan dilihat dari pertumbuhan ekonomi perusahaan tersebut. Efek ini dapat 

dicapai jika teknologi informasi yang digunakan terstruktur. (Oliveira & Martins, 

2010) 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak 

keuntungan bagi perusahaan terlebih pada industri pariwisata. Perdagangan secara 

elektronik mendorong transaksi secara internasional, dapat memperluas sasaran 

perdagangan industri pariwisata, dimana hal ini dapat meningkatkan daya saing 

perusahaan pada pasar internasional. (Oh et al., 2012) 

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah industri pariwisata 

secara dramatis sejak tahun 1980. Pada kurun waktu 1980 dan 1990, sistem 

Computer Reservation Systems dan Global Distribution Systems adalah elemen 

penting untuk mendistribusikan produk pariwisata. Kedua sistem tersebut 

mempunyai kelebihan dimana informasi dapat dengan mudah didapatkan oleh 

pelanggan. Tetapi, perkembangan Internet pada tahun 1990 yang menghasilkan 

transformasi yang belum pernah ada sebelumnya, mengubah industri pariwisata dan 

mengubah tingkah laku wisatawan. (Amaro & Duarte, 2015) 

Saat ini transaksi secara elektronik berkembang dengan pesat di seluruh dunia. 

Penyebaran internet antar negara mendukung transaksi secara elektronik yaitu E-

Commerce (Electronic Commerce). Transaksi melalui jaringan ini dapat 

menciptakan peluang bisnis di setiap daerah bahkan di daerah pedesaan karena situs 

E-Commerce seperti Online Travel Agent dapat dilakukan di mana saja tanpa 

batasan waktu dan tempat. Selain itu E-Commerce dapat mengurangi biaya 
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pemasaran, komunikasi dan informasi. (Addo, 2012) Beberapa puluh tahun yang 

lalu, maskapai penerbangan, kapal pesiar, usaha penginapan, dan industri rental 

mobil sangat bergantung kepada biro perantara wisata untuk menyebarkan 

informasi serta menjual produk barang dan jasa. Dengan adanya jasa E-Commerce 

sebagai saluran pendistribusian produk pariwisata, penyedia jasa wisata 

menemukan jalan langsung untuk menjangkau wisatawan tanpa harus melewati 

perantara agen. Sementara, pasar elektronik membawa keuntungan seperti harga 

yang lebih rendah, promosi dan diskon, dan penghematan waktu bagi konsumen. 

(Amaro & Duarte, 2015) 

Sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang mendapat keuntungan 

dari penjualan jaringan terbesar melalui sasaran pasar yang besar. Dalam industri 

perhotelan, investasi teknologi informasi banyak dilakukan oleh manajemen 

perhotelan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja dan efisiensi. (Mihalic & 

Buhalis, 2013) Dalam mendukung pemasaran hotel secara jaringan, beberapa hotel 

melibatkan pihak ketiga yaitu website untuk memperluas jaringan pasar. Bagi hotel 

yang belum memiliki website sendiri, melibatkan pihak ketiga yaitu untuk mewakili 

hotel tersebut untuk memasarkan kamar melalui jaringan. 

Tabel 1.1 Perbandingan pangsa pasar reservasi hotel 

Sumber: Nurhadi (2018) 

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa sebagian besar (65,4%) reservasi hotel 

melalui jaringan berasal dari situs web hotel. Sementara sebagian kecil sebesar 34,6% 

berasal situs web pihak ketiga. Fakta tersebut menunjukkan bahwa website hotel 

mempunyai peranan yang besar dalam mendukung reservasi hotel. 

Tabel 1.2 Perbandingan reservasi kamar melalui jaringan dan offline 

Sumber: Nurhadi (2018) 

Mengingat pentingnya pembelian produk wisata melalui jaringan, artikel 

yang diterbitkan mengenai pariwisata mengenai konsumen masih relatif sedikit 

No Sumber Reservasi Hotel Online Pangsa Pasar Reservasi Hotel Online 

1 Website Perusahaan 65,4% 

2 Website Pihak Ketiga 34,6% 

No Cara Reservasi Hotel Persentase 

1 Pemesanan Melalui jaringan 65% 

2 Pemesanan Secara Offline 35% 
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dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Penelitian mengenai konsumen 

sedikit namun sangat dibutuhkan. (Amaro & Duarte, 2015) Penelitian ini 

menggunakan pendekatan khusus untuk menganalisis determinan dari motivasi dan 

niat konsumen untuk membeli produk pariwisata melalui jaringan terutama 

memesan kamar hotel. (Amaro & Duarte, 2015) 

Teori-teori tersebut telah diuji dan mendapat dukungan empiris yang besar 

dalam menjelaskan penerimaan pengguna dalam inovasi sistem informasi, terutama 

belanja melalui jaringan. (George, 2004; Pavlou & Fygenson, 2006; Shim et al., 

2001) Model yang diusulkan bertujuan untuk mencari validitas dan reliabilitas yang 

disediakan teori-teori ini sebagai determinan perilaku untuk memperjelas prediksi 

perilaku konsumen. Selain model yang didapat dari teori-teori yang digunakan, 

kepercayaan konsumen dan persepsi resiko ditambahkan ke dalam model tersebut 

karena peranan dua faktor tersebut dalam konteks pemesanan kamar hotel melalui 

jaringan masih kurang jelas. 

Jadi, penelitian mengenai konsumen seperti motivasi atau niat konsumen 

untuk menggunakan E-Commerce untuk membeli produk pariwisata melalui 

jaringan terutama dalam memesan kamar hotel ini dilakukan untuk berkontribusi 

terhadap pustaka yang ada dengan menguji determinan dari motivasi dan niat 

konsumen untuk memesan kamar hotel menggunakan situs web pihak ketiga. 

Penelitian dapat membantu penyedia jasa wisata dan hotel untuk mengerti perilaku 

konsumen. Dengan mengetahui perilaku konsumen, penyedia jasa wisata dapat 

mengimplementasikan strategi pemasaran online yang tepat. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

a. Apakah sikap konsumen mempunyai pengaruh terhadap minat melakukan 

reservasi hotel dalam jaringan? 

b. Apakah kepercayaan konsumen mempunyai pengaruh terhadap minat 

reservasi hotel dalam jaringan? 

c. Apakah persepsi resiko mempunyai pengaruh terhadap minat reservasi hotel 

dalam jaringan? 

d. Apakah persepsi kegunaan mempunyai pengaruh terhadap minat reservasi 

hotel dalam jaringan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: 

a. Pengaruh sikap terhadap minat reservasi hotel dalam jaringan. 

b. Pengaruh kepercayaan terhadap minat reservasi hotel dalam jaringan. 

c. Pengaruh persepsi resiko terhadap minat reservasi hotel dalam jaringan. 

d. Pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat reservasi hotel dalam jaringan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Memberi masukan bagi hotel atau perusahaan dalam melakukan 

pertimbangan untuk strategi penggunaan aplikasi online untuk 

memaksimalkan keuntungan. 

b. Memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 

pengimplementasian pendukung teknologi informasi untuk mendukung 

kinerja perusahaan dalam sektor perhotelan. 

c. Memberi informasi mengenai pengaruh sikap, kepercayaan, persepsi resiko, 

dan persepsi kegunaan terhadap minat reservasi hotel dalam jaringan. 

d. Menambah kelengkapan studi mengenai penggunaan internet pada industri 

perhotelan di Indonesia. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Agar laporan dapat diselesaikan dengan sistematis, rapi, dan logis, isi dan 

pembahasan setiap bab akan disusun sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan mengenai asal usul diadakan penelitian ini, menyoroti 

pentingnya topik yang dipilih, rumusan masalah dalam penelitian, beserta 

tujuan dan manfaat penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas teori-teori dan penjelasan dari penelitian sebelumnya yang 

dijadikan pedoman serta model yang dijadikan dasar penelitian, dan 

perumusan hipotesis penelitian. Dimulai dengan dampak perkembangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya penggunaan internet pada 

industri pariwisata. Selain itu, bab ini juga menyajikan temuan empiris dari 

beberapa studi yang berfokus pada pembelanjaan online. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab tiga membahas pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, 

teknik pengumpulan data dengan kuesioner, dan metode yang digunakan 

untuk menganalisis data.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab empat berisi hasil pengujian data dari kuesioner yang disebarkan dan 

dikembalikan oleh responden. Bab ini juga mendiskusi temuan hasil hipotesis 

yang diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, hasil analisis, keterbatasan dari 

penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian berikut. 
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