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BAB II  

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Aplikasi online masih banyak diteliti dalam 10 tahun terakhir. Data penelitian 

dari hasil pencarian terhadap 35 jurnal internasional didapatkan dari mesin pencari 

Google Scholar, Academia, dan ResearchGate. Kata kunci yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah E-Commerce, Online Travel Agent (OTA), online purchase 

intention, dan hotel. Hasil pencarian penelitian masih relevan dengan topik 

penelitian ini. 

Penelitian tentang online purchase intention dilakukan di negara maju 

maupun berkembang. Negara-negara yang menjadi sumber data penelitian terkait 

E-commerce meliputi Australia pada tahun 2011 (Sparks & Browning, 2011), 

membahas mengenai pengaruh variabel target of content review, overall valence of 

rating, framing, dan rating terhadap online booking intention pada industri hotel. 

Belgia melakukan penelitian oleh Purnawirawan et al., (2012)  mengenai 

pengaruh variabel perceived usefulness, review impression, dan recall terhadap 

variabel attitude and intention pada industri perhotelan. Penelitian dari negara 

China oleh Hao et al., (2015) mengenai pengaruh variabel convenience, 

merchandising, site design, dan financial security dengan e-satisfaction pada 

industri perhotelan. Penelitian dari Mesir berjumlah 1 oleh Agag & El-Masry (2016) 

mengenai pengaruh attitude, commitment, dan trust dengan intention to book hotel 

rooms online pada industri perhotelan. Dimana variabel yang diteliti berpengaruh 

signifikan terhadap intention to book hotel online. 

Penelitian dari Prancis berjumlah 1 oleh Sahli & Legohérel (2015), dengan 

responden wisatawan asing beserta lokal, meneliti mengenai pengaruh variabel 

sikap, persepsi manfaat, persepsi dalam kemudahan pemakaian, persepsi 

kesenangan, persepsi resiko, kepercayaan, dan kecocokan dengan intention to book 

hotel online. Ditemukan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan 

positif kecuali variabel perceived ease of use. 

Penelitian dari negara Hongkong berjumlah 2 penelitian oleh Ayeh et al., 

(2013) dan Liu & Zhang (2014) dengan masing-masing responden adalah 
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wisatawan asing dan lokal. Ayeh et al., (2013) meneliti mengenai pengaruh faktor 

produk, dan faktor channel terhadap purchase intention through e-commerce 

dengan variabel intervening information search intention. Hasil penelitian 

menunjukkan semua variabel bebas mempunyai pengaruh positif terhadap variabel 

terikat purchase intention through e-commerce. Penelitian Liu & Zhang (2014) 

mengenai pengaruh variabel perceived enjoyment, perceived similarity, perceived 

ease of use, perceived usefulness,  perceived trustworthiness, dan attitude terhadap 

minat reservasi hotel melalui jaringan. Hasilnya adalah variabel bebas berpengaruh 

positif terhadap variabel terikat kecuali perceived trustworthiness terhadap 

intention to use e-commerce dan perceived similarity terhadap attitude. 

Penelitian dari negara Italia berjumlah 2 yaitu Pietro & Pantano (2013) dan 

Mauri & Minazzi (2013) dengan responden wisatawan asing dan lokal. Di Pietro & 

Pantano (2013) meneliti mengenai variabel hotel reply, review valence, dan online 

customers review terhadap online purchase intention yang menghasilkan temuan 

bahwa variabel independen berpengaruh positif dengan variabel independen. Mauri 

& Minazzi (2013) meneliti mengenai variabel persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan dalam penggunaan, komunikasi EWOM, dan persepsi kesenangan 

terhadap minat pembelanjaan melalui jaringan. Hasil temuannya adalah seluruh 

variabel berpengaruh secara signifikan. 

Penelitian negara Korea berjumlah 6 (Hong, 2015; Hong & Cha, 2013; Hong 

& Cho, 2011; Kim et al., 2012; Kim et al., 2011; Kim et al., 2017) dengan 

responden wisatawan asing, dan pengunjung toko lokal. Didalam jurnal 

menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan berpengaruh positif terhadap intention 

to buy online. Penelitian negara Malaysia berjumlah 5 (Ling et al., 2011; Li-Ming 

& Wai, 2013; Shaharudin, 2012; Mohseni et al., 2018; Sin et al., 2016). Penelitian 

menunjukkan bahwa trust dan persepsi resiko berpengaruh signifikan positif 

terhadap online purchase intention. 

 Penelitian negara Belanda berjumlah 1 (Verhagen & Dolen, 2009), dengan 

responden pengunjung toko musik lokal. Penelitian di Portugis berjumlah 2 (Amaro 

& Duarte, 2015; Pereira et al., 2016). Responden penelitian di Portugis ini berupa 

wisatawan asing dan lokal. Diantara variabel yang diteliti, sikap, persepsi resiko, 

dan kepercayaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap online purchase 
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intention. Penelitian di Arab Saudi terdapat 2 (Abdul-Muhmin, 2011; Mouakket & 

Al-Hawari, 2012), dengan responden berupa pengunjung hotel berupa wisatawan 

lokal maupun asing.  

Penelitian di Spanyol terdapat 3 (Ponte et al., 2015; Casaló et al., 2010; 

Martín & Herrero, 2012), dengan responden wisatawan asing dan lokal. Penelitian 

menunjukkan sikap, dan persepsi kegunaan mempunyai pengaruh positif terhadap 

e-commerce use intention. Penelitian di negara Taiwan berjumlah 4 (Hsu et al., 

2015; Lien et al., 2015; Wang & Wang, 2010; Wang et al., 2013). Responden 

berupa wisatawan lokal dan asing, dan pengunjung toko lokal. Hasil penelitian 

persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap online purchase intention. 

Data penelitian lebih banyak berasal dari negara maju, sedangkan data 

penelitian yang berasal dari Indonesia yang berkaitan dengan topik masih minim. 

Penelitian mengenai topik ini masih terbuka dikarenakan minimnya penelitian 

mengenai pemesanan kamar melalui jaringan. 

2.2 Keinginan Belanja Melalui Jaringan (Online Purchase Intention) 

Keinginan untuk belanja melalui jaringan berasal dari model TRA (Theory of 

Reasoned Behavior), yang menyatakan bahwa keinginan tingkah laku atau perilaku, 

merupakan faktor utama perilaku seseorang yang aktual. Dapat diasumsikan bahwa 

keinginan tersebut mempengaruhi perilaku seseorang dan semakin kuat keinginan 

tersebut, perilaku tersebut semakin besar kemungkinan dilakukan. (Amaro & 

Duarte, 2015) 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa behavioural intention atau 

keinginan untuk berperilaku ditetapkan sebagai faktor utama dalam penggunaan 

teknologi informasi, dan pembelanjaan melalui jaringan. Selain itu, dalam kasus 

pembelanjaan online, keinginan berperilaku konsumen menjadi pendorong utama 

konsumen untuk menggunakan jasa online.(Amaro & Duarte, 2015) 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Sikap terhadap Minat Reservasi Hotel Melalui Jaringan  

Minat seseorang berasal dari sikap seorang individu terhadap hasil dari suatu 

tindakan. Peneliti membahas mengenai ambiguitas seputar konsep mengenai sikap 

karena banyaknya definisi yang ada. Namun, ada kesepakatan bahwa perasaan 
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seorang individu terhadap suatu objek, individu lain, masalah, atau peristiwa, 

adalah bagian penting dari konsep mengenai sikap. (Sheppard et al., 1988) 

Sikap adalah kecenderungan untuk memberi respon secara konsisten. Respon 

yang diberikan dapat berupa positif maupun negatif sehubungan dengan objek 

tertentu. (Amaro & Duarte, 2015) Sikap respon positif dinilai dapat mengacu 

kepada minat seseorang untuk berperilaku. Dari definisi tersebut, sikap diartikan 

sebagai kekuatan dari perasaan seseorang atas kesukaan atau ketidaksukaan 

terhadap pembelian melalui jaringan.  

Dalam konteks wisata, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa sikap 

secara positif memengaruhi niat untuk memesan kamar melalui jaringan. (Agag & 

El-Masry, 2016; Amaro & Duarte, 2015; Ayeh et al., 2013; Casaló et al., 2010; 

Sahli & Legohérel, 2015) Selain itu, di antara variabel yang dimasukkan dalam 

penelitian mereka, sikap memiliki pengaruh paling kuat pada minat pemesanan 

kamar melalui jaringan. 

2.3.2 Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Reservasi Hotel Melalui 

Jaringan 

Kepercayaan diartikan sebagai keyakinan subjektif konsumen bahwa pihak 

penjual atau badan usaha akan memenuhi kewajiban transaksionalnya. (Sahli & 

Legohérel, 2015) Kepercayaan didefinisikan oleh Amaro & Duarte (2015) sebagai 

sikap ekspektasi kepercayaan dalam situasi adanya resiko dalam keadaan 

pembelanjaan melalui jaringan bahwa kerentanan seseorang tidak akan 

dieksploitasi. 

Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk memesan kamar online 

jika konsumen merasa mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi terhadap 

pembelian kamar online. (Bonsón Ponte et al., 2015; Ming & Wai, 2013; Lien et 

al., 2015) Kepercayaan mempunyai peran sentral dalam pemesanan kamar online, 

karena konsumen akan merasa ragu untuk memesan kamar melalui Online Travel 

Agent jika konsumen merasakan adanya ketidakpastian dan risiko.  

Dilihat dari pentingnya kepercayaan, penelitian mengenai kepercayaan 

pengguna internet untuk pembelian produk dan layanan pariwisata masih tergolong 

kurang. (Kim et al., 2011) Selain itu, beberapa penelitian mengenai kepercayaan 

dalam pemesanan kamar online juga mempunyai hasil yang beragam. Peneliti Wen 
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(2011) menyatakan bahwa kepercayaan konsumen pada pembelanjaan melalui 

jaringan berpengaruh secara positif pada minat belanja produk pariwisata melalui 

jaringan. Sementara, Kamarulzaman (2007) tidak menemukan hubungan antara 

kepercayaan konsumen terhadap pembelanjaan produk pariwisata melalui jaringan.  

2.3.3 Pengaruh Persepsi Resiko terhadap Minat Reservasi Hotel Melalui 

Jaringan  

Penelitian ini berhubungan dengan metode pembelian melalui jaringan dan 

tidak berhubungan dengan layanan pariwisata. Persepsi resiko didefinisikan sebagai 

potensi kerugian yang dirasakan oleh konsumen dalam pertimbangan pemesanan 

kamar atau pembelian jasa pariwisata melalui jaringan jika dibandingkan dengan 

pemesanan kamar secara offline. (Amaro & Duarte, 2015) Persepsi resiko diartikan 

juga sebagai pemikiran konsumen mengenai hasil negatif yang tidak pasti dari 

transaksi melalui jaringan. (Sahli & Legohérel, 2015) 

Penelitian mengenai persepsi resiko yang dirasakan terkait dengan 

pemesanan kamar melalui jaringan sangat sedikit. Penelitian telah membuktikan 

bahwa persepsi resiko yang dirasakan mempunyai hubungan signifikan dengan 

minat pembelian jasa pariwisata melalui jaringan. (Amaro & Duarte, 2015; Ling et 

al., 2011; Mohseni et al., 2018; Sahli & Legohérel, 2015)  

2.3.4 Pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap Minat Reservasi Hotel Melalui 

Jaringan 

Fred D. Davis pada jurnalnya "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, 

and User Acceptance of Information Technology" tahun 1989, memperkenalkan 

Technology Acceptance Model (TAM). Technology Acceptance Model (TAM) ini 

membahas faktor-faktor yang menyebabkan orang menerima atau menolak 

penggunaan teknologi informasi. Diantara banyak variabel yang dapat 

mempengaruhi keputusan penggunaan sebuah sistem, ada 2 faktor yang menjadi 

penentu. Pertama, pengguna sistem cenderung menggunakan aplikasi yang 

dianggap dapat membantu dan memudahkan pekerjaan. Variabel pertama ini 

disebut sebagai "Perceived Usefulness". Kedua, jika calon pengguna menganggap 

bahwa aplikasi atau sistem mudah digunakan, dan pada saat yang sama manfaat 

yang didapatkan dari penggunaan sistem lebih besar. Variabel kedua ini adalah 

"Perceived Ease of Use". Persepsi kegunaan diartikan sebagai persepsi pengguna 
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mengenai kegunaan sistem yang dinilai dapat meningkatkan kinerja pekerjaan. 

Kinerja pekerjaan pada konteks organisasi dikaitkan dengan peningkatan gaji, 

bonus, promosi jabatan, serta imbalan lainnya.(Sahli & Legohérel, 2015) 

Penelitian telah membuktikan bahwa persepsi kegunaan yang dirasakan 

mempunyai hubungan signifikan dengan minat pembelian jasa pariwisata melalui 

jaringan (Ayeh et al., 2013; Bhatiasevi & Yoopetch, 2015; Casaló et al., 2010; 

Pietro & Pantano, 2013; Sahli & Legohérel, 2015; Wang et al., 2013)  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian diatas, maka dirumuskan model hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

  

 

Gambar 2.1 Model Penelitian. Sumber: Amaro & Duarte (2015)  

 

H1 :  Sikap berpengaruh positif terhadap minat reservasi hotel pada jaringan. 

H2 : Kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat reservasi hotel pada jaringan. 

H3 :  Persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap minat reservasi hotel pada 

jaringan. 

H4 :  Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat reservasi hotel pada 

jaringan.  
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