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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kerangka Teoretis 

2.1.1 Hubungan antara Preferensi Konsumen dengan Keputusan 

Pembelian pada Hotel Independen dan Hotel Chain 

 

Sebelum masuk ke masalah hotel chain versus independen, ada 

perlunya untuk melihat studi lain di luar ranah perhotelan yang membahas 

topik antara global versus lokal untuk memahami lebih jelas gambaran besar 

dari perselisihan yang sedang berlangsung ini. Noor Sabrina et al. (2017) 

menunjukkan bahwa kualitas produk, strategi branding, strategi pemasaran, 

pengemasan produk, daya tarik emosional & pemilihan produk adalah 

faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap merek 

internasional daripada merek lokal. Sementara itu, Frimpong (2011), 

meneliti perbandingan efek antara merek domestik dan asing terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Ghana yang menunjukkan bahwa merek 

sebagai influencer dalam preferensi konsumen. 

Hal ini menjadikan merek sebagai salah satu faktor dengan pengaruh 

lokal dan internasional terhadap preferensi konsumen. Merek sebagai faktor 

yang mempengaruhi preferensi konsumen semakin dikuatkan oleh Sengupta 

(2014), yang meneliti analisis merek terhadap merek global versus merek 

lokal di pasar konsumen pakaian India dan Tantiwongwat (2013) yang 

meneliti pengaruh merek, preferensi rasa, dan demografi terhadap preferensi 

minuman ringan cola di Thailand. 

Wendy Calvindo. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen antara Hotel Independen dan Hotel Chain di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



11 

 

 

 

Pengembangan dan perluasan merek sangatlah penting dan selalu 

hadir di semua segmen ekonomi, termasuk bisnis perhotelan. Ada beberapa 

upaya untuk mengukur nilai dari merek, yang kemudian akan ditentukan 

sebagai bagian dari aset tidak berwujud suatu perusahaan. Penelitian-

penelitian ini bertugas untuk menghitung nilai merek secara faktual sambil 

mengurangi biaya yang diperoleh dari merek dengan keuntungan yang 

didapat dari merek. Perhitungan nilai merek hotel tertentu akan menciptakan 

dasar untuk proses pengambilan keputusan antara merek hotel lainnya 

(Anson, 2001). Menurut Schiffman & Kanuk (2010), untuk memahami 

keputusan pembelian adalah memahami bahwa ada proses seleksi terhadap 

dua atau lebih tindakan yang dihadapi seseorang sebelum mereka dapat 

membuat keputusan, di mana beberapa opsi alternatif harus tersedia. Dalam 

hal ini, alternatifnya adalah merek hotel lainnya. 

Bagi banyak pemegang saham, penting untuk dapat mendefinisikan 

dan menghitung nilai merek dalam industri perhotelan (Mard et al., 2002). 

Merek multinasional diharapkan dapat memberi nilai tambah pada properti 

hotel independen berkat merek global mereka yang sudah diakui, program 

loyalitas, dan sistem distribusi yang menghasilkan volume operasi yang 

lebih tinggi untuk hotel independen yang berafiliasi dengan merek (O'Neill 

& Belfrage, 2005). Namun, dalam kondisi yang berbeda, penting juga untuk 

dapat memprediksi apakah afiliasi dengan merek hotel tertentu memang 

diperlukan (O'Neill, 2004). Di sisi lain, hotel dengan atribut tertentu, seperti 

nilai historis atau lokasi unik berpotensi berkembang dengan sendirinya 
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tanpa afiliasi dengan merek hotel besar (Rushmore, 2004), dan terutama 

juga dapat mematok harga premium semata-mata karena keunikannya. 

Ada juga pertanyaan apakah afiliasi merek dapat memenuhi 

kebutuhan pemilik hotel independen (Carlback, 2008). Oleh karena itu, 

penting bagi setiap pemilik dan manajer hotel independen untuk 

mempertimbangkan biaya bergabung dengan afiliasi yang kadang kala 

terlampau mahal. Beldona dan Wysong (2007), menyiratkan bahwa 

konsumen lebih rela membayar lebih untuk produk atau layanan yang 

mereka anggap unik dan memiliki kepribadian yang eksepsional. Pembelian 

ini didasari oleh value yang dirasakan dari produk atau layanan, yang 

merupakan salah satu output dari proses pengambilan keputusan. Keputusan 

pembelian itu sendiri muncul melalui beberapa proses dan salah satu proses 

dalam keputusan untuk membeli adalah proses seleksi. 

Dalam proses seleksi ini, ada masalah preferensi konsumen yang 

menyebabkan keputusan pembelian tersebut terjadi (Hawkins et al, 2001). 

Fenomena yang disebabkan oleh preferensi konsumen ini terjadi karena 

beberapa faktor internal dan eksternal yang mendukung seseorang untuk 

akhirnya memilih dan sampai pada keputusan untuk membeli sesuatu. 

Konsumen menjabarkan dimensi keputusan pembelian menjadi tiga level 

(Hawkins et al, 2001), yaitu: 

1. Pemilihan produk: memilih produk berdasarkan kebutuhan dan 

keperluan konsumen. 
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2. Pemilihan merek: preferensi terhadap brand tertentu dalam 

konsumsi konsumen. 

3. Pilihan toko: vendor tertentu yang konsumen tuju untuk memperoleh 

produk atau jasa yang diinginkan. 

Seperti yang terlihat di atas, preferensi konsumen diklasifikasikan ke 

dalam kategori pemilihan merek. Preferensi konsumen adalah proses di 

mana konsumen memilih informasi, objek atau layanan yang lebih disukai 

untuk dikonsumsi. Preferensi konsumen mengimplikasikan selera 

masyarakat terhadap macam-macam ragam produk dan layanan yang 

tersedia (Kotler & Armstrong, 2005). Hal ini didefinisikan sebagai 

ketidaksukaan atau justru kecenderungan seseorang terhadap suatu layanan 

atau produk yang mereka konsumsi. Keseimbangan antara keduanya 

didapatkan dan dipengaruhi berdasarkan tingkat pengalaman dari 

mengkonsumsi makanan tertentu atau menggunakan produk tertentu dan 

sangat mempengaruhi preferensi konsumen. 

Menurut Simamora (2004), konsumen perlu melalui tahapan-tahapan 

tertentu sebelum terbentuk preferensi, tahapannya sebagai berikut: 

1. Konsumen memandang produk sebagai kombinasi dari beberapa 

value. Masing-masing konsumen memiliki perbedaan persepsi 

relevansi tentang value yang ada. 

2. Kebutuhan dan keinginan masing-masing konsumen memunculkan 

perbedaan tingkat kepentingan value. Masing-masing menekankan 

tingkat kepentingan yang berbeda-beda atas value yang ada. 
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3. Timbulnya kepercayaan konsumen tentang value pada masing-

masing produk. 

4. Perbedaan value menimbulkan tingkat kepuasan konsumen yang 

beragam terhadap produk. 

5. Setelah evaluasi produk, akan muncul perlakuan yang berbeda 

terhadap merek tertentu oleh konsumen. 

Preferensi konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang 

dapat ditemukan dalam penelitian oleh Zareei & Ashtiani (2014) yang 

menyelidiki sikap dan preferensi konsumen terhadap pembelian merek lokal 

dan asing dilatarbelakangi oleh faktor-faktor seperti prestige, kualitas, 

ketersediaan, dan harga. Ada juga data tambahan dari Astapchyk & 

Strezhnev (2016) yang menunjukkan bahwa etnosentrisme konsumen secara 

langsung mempengaruhi preferensi mereka. Faktor latar belakang lain yang 

mempengaruhi preferensi konsumen dikemukakan oleh Ho et al. (2012) 

yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi kualitas dan status-

seeking motivation mempengaruhi preferensi konsumen antara merek lokal 

atau global. Ini merujuk kepada kesimpulan bahwa preferensi konsumen 

mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari 

perusahaan yang menghasilkan produk dan layanan tetapi juga dapat berasal 

dari aspek internal konsumen itu sendiri. 

Ismail et al. (2012) meneliti berbagai faktor yang berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, antara lain negara asal, harga, keluarga serta 

teman, nama merek, ketersediaan, kampanye iklan, dan etnosentrisme 
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konsumen. Arif et al. (2015) dalam penelitian mereka menemukan bahwa 

preferensi pilihan warna (suasana), preferensi citra merek, fitur cerdas 

(manfaat) dan efek budaya (sosial) sebagai faktor signifikan yang 

mempengaruhi preferensi konsumen. Penelitian Aynadis (2014), 

menunjukkan bahwa kualitas, negara asal, status sosial, pengaruh keluarga 

dan teman-teman mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk 

sepatu dan alas kaki dan sikap mereka terhadap produk tersebut baik yang 

bermerek asing maupun lokal. 

Kembali ke masalah hotel chain versus independen, Damonte et al. 

(1997), mensugestikan bahwa hotel yang chain menghasilkan performa 

yang lebih efisien dibanding yang tidak terafiliasi, dan bahwa ukuran hotel 

dapat mempengaruhi volume kinerjanya juga. Sementara itu, Higgins 

(2006), menemukan hasil yang bertentangan yang menunjukkan bahwa 

hotel yang tidak terafiliasi dapat berperforma lebih baik. Kontradiksi ini 

memunculkan proposisi tentang bagaimana dua aliran manajemen hotel 

yang berbeda ini benar-benar bekerja dan ragam manajemen mana yang 

lebih cocok untuk pemain baru dalam bisnis perhotelan. Penelitian ini 

diharapakan dapat memberi kontribusi terhadap topik ini. 

Untuk industri perhotelan, masalah chain versus independen ini 

masuk dalam kategori keputusan branding dan seperti banyak penelitian 

tentang merek global versus lokal yang mendahului penelitian ini, ada 

petunjuk yang jelas bahwa ada faktor pendorong lain yang beraksi. Dalam 

artian, brand hanyalah setitik dari banyak faktor lain yang dapat 
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mempengaruhi preferensi konsumen untuk memilih hotel tertentu. 

Menemukan faktor-faktor lain akan membutuhkan lebih banyak referensi ke 

dalam penelitian lain, terutama yang menentukan mengapa orang memilih 

untuk tinggal di satu hotel tertentu di antara banyak hotel lainnya. 

 

2.1.2 Model Penelitian Sebelumnya  

Pilihan hotel konsumen dipengaruhi oleh beragam faktor. Elemen-

elemen ini terstruktur dalam dimensi yang berhubungan dengan ciri-ciri dari 

produk hotel, rencana pemasaran, dan karakteristik pribadi konsumen. 

Produk-produk hotel dapat dianggap sebagai koleksi beraneka ragam atribut 

yang dapat secara langsung mempengaruhi preferensi dan membangkitkan 

niat beli konsumen serta membedakan diri mereka dari pesaing. Di bagian 

pemasaran, ada peningkatan tingkat signifikansi yang berpusat pada merek 

hotel dan branding di mana hal itu dianggap sebagai bagian dari aset tidak 

berwujud perusahaan, yang juga berpengaruh signifikan dalam penentuan 

keputusan mereka dalam memilih sebuah hotel (O'Neill & Belfrage, 2005). 

Berbagai jenis dimensi variabel juga dapat memengaruhi preferensi 

konsumen. Menurut Lamb et al. (2002), dimensi-dimensi ini mencakup 

karakteristik perilaku, geografis, motivasi dan faktor sosial-demografi. 

Misalnya, dimensi sosio-demografis mengacu pada anggota keluarga, 

teman, kenalan, kelompok referensi, dll. Sementara pada faktor demografis, 

ada usia, pendidikan, gaya hidup, jenis kelamin, pendapatan dan kepribadian 

(Saha et al., 2010). 
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Beberapa penelitian tentang niat pembelian/pemesanan hotel telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti menggunakan berbagai variabel. Ali 

(2016); Lien, Wen, Huang & Wu (2015); Chang, Kuo, Hsu & Cheng 

(2014); Kim, Kim & Park (2017) menguji kepuasan konsumen dengan 

menggunakan variabel independen seperti kualitas situs web hotel, suasana 

yang dirasakan, kepuasan konsumen, citra merek, harga, kepercayaan, nilai, 

merek situs web, persepsi kepercayaan, persepsi nilai, kualitas, kepercayaan 

terhadap situs pemesanan online pihak ketiga, ulasan online, dan 

kepercayaan terhadap hotel. Variabel-variabel ini, oleh para peneliti, adalah 

apa yang konsumen lihat dan rasakan dari hotel atau perusahaan pihak 

ketiga dan kemudian memandu preferensi mereka terhadap hotel tertentu 

dan menghasilkan niat untuk memesan atau berkunjung ke hotel itu.  

Beberapa penelitian yang mengembangkan hubungan antara 

pemilihan hotel dan beberapa variabel independen melalui preferensi 

konsumen juga telah dilakukan. Liu & He (2013) menggunakan variabel 

independen dari layanan hotel, lokasi hotel, informasi online, dan komponen 

"paket". Richard & Masud (2016) menggunakan variabel independen 

budaya dan perilaku konsumen. Choorichom (2011) menggunakan variabel 

independen keamanan & keselamatan, nilai, kualitas layanan staf, lokasi, 

kualitas kamar & fasilitas. Variabel intervensinya menggunakan preferensi 

konsumen sedangkan variabel dependennya menggunakan pemilihan hotel. 

Model penelitian dapat dilihat di bawah:  
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Gambar 2.1 

 
Sumber: Liu & He (2013) 

 

Gambar 2.2 

 
 

Sumber: Choorichom (2011)  

Wendy Calvindo. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen antara Hotel Independen dan Hotel Chain di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



19 

 

 

 

Gambar 2.3 

 
 

Sumber: Richard & Masud (2016) 

 

Pengembangan model penelitian mirip dengan Liu & He (2013); 

Richard & Masud (2016); dan Choorichom (2011) juga digunakan oleh 

beberapa penelitian lain di mana variabel intervensinya menggunakan 

preferensi konsumen sedangkan variabel dependennya menggunakan 

keputusan pembelian hotel. Mauri & Minazzi (2011) menggunakan variabel 

independen ulasan hotel. Murphy & Chen (2014) menggunakan variabel 

independen dari atribut ulasan dan variabel dependen dari keputusan pilihan 

hotel. Sementara itu, Chan, Hsiao & Tang (2017) menggunakan variabel 

independen kata online word-of-mouth yang berpengaruh terhadap variabel 

dependen mereka yakni keputusan pembelian hotel konsumen. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menggunakan variabel 

citra merek, harga, kepercayaan, nilai, kualitas, lokasi dan ulasan online 

yang digunakan sebagai variabel independen. Sementara suasana yang 

dirasakan, perilaku konsumen, kepuasan konsumen, merek situs web, 

kualitas situs web, kepercayaan yang dirasakan, nilai yang dirasakan, 

layanan hotel, kualitas layanan staf, kualitas kamar & fasilitas, atribut 
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ulasan, online word-of-mouth, kepercayaan terhadap situs pemesanan online 

pihak ketiga, ulasan hotel, komponen "paket", keamanan & keselamatan, 

dan budaya dikeluarkan karena kesamaan dengan faktor lain dan minimnya 

penggunaan dalam penelitian lain. Karena semua keputusan untuk membeli 

harus berasal dari niat yang didorong oleh preferensi yang dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor, maka preferensi konsumen kemudian digunakan sebagai 

variabel dependen dalam penelitian ini. 

 

2.1.3 Citra Merek sebagai Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen 

Citra merek adalah faktor konklusif dalam memengaruhi perilaku 

dan persepsi konsumen yang subjektif (Ryu et al., 2008). Konsumen benar-

benar mempertimbangkan perilaku alternatif beserta dampaknya sebelum 

melakukannya (Bang et al., 2000). Variabel citra merek adalah penafsiran 

pemahaman konsumen atas merek tertentu sebagaimana digambarkan oleh 

asosiasi brand tersebut dalam ingatan mereka. Hal ini memiliki level 

kekuatan dimana kekuatan tersebut menjadi semakin kuat ketika dikaitkan 

dengan paparannya terhadap komunikasi atau pengalaman konsumen. 

Citra merek memberi informasi bagi konsumen untuk menentukan 

keinginan dan kebutuhan mereka terhadap merek tertentu dan 

membedakannya dari kompetitor (Anwar et al., 2011). Menurut Keller 

(1993), pengelompokkan atas merek dikategorikan menjadi tiga klasifikasi 

yaitu sikap, manfaat dan atribut. Hal ini dapat berubah-ubah dipengaruhi 

oleh tingkat kekuatan, kesukaan dan keunikannya. Aghekyan-Simonian et 
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al. (2012) menyiratkan bahwa semakin positif citra merek, maka semakin 

baik respons dari konsumen atas produk tersebut. Ini selanjutnya didukung 

oleh penelitian dari Lien, Wen, Huang & Wu (2015) dan Chang, Kuo, Hsu 

& Cheng (2014). 

 

2.1.4 Harga sebagai Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen 

Beberapa penelitian telah memberi kita wawasan bahwa harga 

dianggap sebagai pengorbanan finansial untuk mendapatkan suatu produk 

atau layanan (Kim et al. 2012; Lichtenstein et al. 1993; Zeithaml, 1988). 

Harga adalah salah satu pertimbangan utama bagi konsumen dalam 

memutuskan untuk membeli dengan menggunakannya sebagai faktor dalam 

evaluasi mereka. Nilai persepsi konsumen akan sangat dipengaruhi oleh 

perbandingan rendahnya harga dengan kualitas produk yang didapat 

terutama jika harga yang dirasakan masuk akal (Yoon et al. 2014). 

Jika harga yang dipersepsikan diyakini wajar, konsumen mungkin 

menemukan nilai yang lebih tinggi dalam transaksi mereka untuk 

mendapatkan produk atau layanan tersebut (Chiang & Jang, 2007). Dalam 

keadaan ini, harga yang wajar harusnya dapat membantu hotel agar 

konsumen dapat merasakan keuntungan dalam pembelian produk atau 

layanan hotel. Harga adalah salah satu aspek terpenting dari hotel, yang 

dapat mempengaruhi konsumen terhadap keputusan mereka dalam 

pemilihan akomodasi (Lockyer, 2005). 
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Konsumen sering melakukan perbandingan harga antara harga 

referensi dan yang ditawarkan oleh situs web online, dan kemudian memilih 

alternatif termurah yang tersedia (Kim & Gupta, 2009). Misalnya, dalam 

belanja online, konsumen cenderung membuat perbandingan antara harga 

oleh vendor tertentu saat ini dengan penawaran harga oleh vendor lain atau 

harga referensi dan kemudian membangun persepsi harga mereka sendiri 

yang menurut pikiran mereka masuk akal (Kim et al., 2012). Harga, sebagai 

sebuah petunjuk, relatif lebih dapat diamati dalam suatu produk atau 

layanan daripada kualitas (Yoon et al. 2014). Ini selanjutnya didukung oleh 

penelitian dari Lien, Wen, Huang & Wu (2015); Chang, Kuo, Hsu & Cheng 

(2014); Choorichom (2011). 

 

2.1.5 Kepercayaan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Preferensi 

Konsumen 

 

Kepercayaan mengandung makna kesediaan seseorang untuk 

menjadi rentan terhadap perilaku pihak lain tanpa disertai kemampuan untuk 

mengendalikan atau memantau yang bersangkutan dengan asumsi bahwa 

yang bersangkutan dapat mengambil tindakan spesifik yang signifikan 

terhadap pemberi tugas (Mayer et al., 1995). Variabel ini udah lama 

dianggap sebagai faktor penting untuk menentukan keputusan untuk 

membeli atau tidak membeli layanan atau produk di toko tertentu (Lee & 

Turban, 2001). Seiring dengan perkembangan internet, banyak hotel mulai 

memberikan informasi rinci di situs web mereka atau situs pemesanan pihak 

ketiga, seperti komentar atau pengalaman dari penghuni sebelumnya tentang 
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hotel serta informasi tentang sejarah hotel, fasilitas, dan harga yang pada 

selanjutnya memungkinkan konsumen potensial untuk membuat keputusan 

yang lebih dipertimbangkan sebelum melakukan pembelian mereka 

(Manhas, 2012). Chen dan Dibb (2010) lebih lanjut menyampaikan manfaat 

dari situs web yang memengaruhi niat konsumen secara online, dimana situs 

web menyediakan informasi kepada konsumen untuk dapat melanjutkan 

proses pemiilihan mereka dalam memesan hotel. 

Konsumen biasanya lebih berhati-hati dalam perilaku mereka 

sebelum memesan hotel, itulah sebabnya tidak adanya kepercayaan terhadap 

hotel tertentu terbukti menjadi hambatan yang cukup besar sehingga 

menyurutkan niat konsumen unutk memesan kamar di hotel tersebut 

(Ladhari & Michaud, 2015). Konsumen mengandalkan asumsi bahwa hotel 

akan menyajikan layanan seperti yang dijanjikan di situs web atau situs 

pemesanan pihak ketiga dan prospek layanan yang diharapkan sepenuhnya 

tergantung pada kepercayaan yang diberikan konsumen kepada hotel. 

Studi sebelumnya tentang kepercayaan terhadap hotel menunjukkan 

bahwa konsumen percaya ada lebih sedikit resiko terkait dengan pemesanan 

online ketika mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap hotel 

(Mansour et al., 2014), dan selanjutnya akan memberikan niat positif lebih 

kepada konsumen untuk membeli (Li & Liu, 2011). Ini selanjutnya 

didukung oleh penelitian dari Lien, Wen, Huang & Wu (2015); Chang, Kuo, 

Hsu & Cheng (2014); Kim, Kim & Park (2017).  
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2.1.6 Nilai sebagai Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen 

Menurut Walter & Ritter (2003), dalam melibatkan dan menjaga 

interaksi yang erat antara pembeli dan penjual, konsumen lebih termotivasi 

oleh nilai potensial yang dapat dihasilkan dari hubungan tersebut. Dengan 

demikian, untuk menjaga hubungan, penyedia layanan dan produk harus 

menetapkan nilai bagi konsumen. Sirdeshmukh et al. (2002), menunjukkan 

bahwa hubungan antara persepsi kepercayaan dan niat beli akan lebih kuat 

ketika konsumen memiliki pandangan positif untuk nilai layanan. Nilai yang 

dirasakan telah secara luas didefinisikan sebagai pertukaran antara harga 

dan kualitas, dengan memasukkan konsep value-for-money (Sweeney & 

Soutar, 2001). Hal itu telah dipandang sebagai faktor utama yang sangat 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen, juga memiliki 

bagian penting dalam menentukan perilaku pengambilan keputusan, 

kepuasan konsumen dan perilaku pembelian (Kuo et al., 2009; Chiang & 

Lee, 2013). 

Sebagian besar penelitian tentang persepsi nilai mengemukakan 

hubungan antara nilai dan niat beli (Kim et al., 2012; Gefen et al., 2003). 

Dalam studi empiris penilaian konsumen terhadap industri perhotelan, 

Nasution dan Mavondo (2008) mengemukakan bahwa tingkatan hotel yang 

berbeda menghasilkan derajat penilaian konsumen yang berbeda secara 

signifikan dalam hal prestise dan kualitas. Ini selanjutnya didukung oleh 

penelitian dari Lien, Wen, Huang & Wu (2015); Chang, Kuo, Hsu & Cheng 

(2014); Choorichom (2011).  
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2.1.7 Kualitas sebagai Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen 

Secara umum, kualitas telah dimanfaatkan untuk menilai apakah 

tingkat layanan yang diberikan oleh hotel sejalan dengan ekspektasi 

konsumen (Ye et al., 2012). Lien et al. (2015), mendefinisikan bahwa 

kualitas sebagai evaluasi konsumen atas keunggulan produk atau layanan 

secara keseluruhan. Kualitas hotel juga berperan dalam meningkatkan 

harapan konsumen serta mempromosikan hubungan penting antara hotel 

dan konsumen (Ariffin & Maghzi, 2012). Karena konsumen biasanya 

cenderung menghitung nilai dengan menyeimbangkan kualitas dan harga 

yang wajar, kualitas menjadi salah satu faktor kunci dalam hal menemukan 

nilai yang dirasakan (Sweeney & Soutar, 2001). 

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya telah memverifikasi 

bagian dari kualitas dalam niat konsumen untuk memesan hotel (Briggs et 

al., 2007; Tsang & Qu, 2000; Sargeant & Mohamad, 1999). Secara khusus, 

kualitas hotel mengandung kenyamanan lokasi, value for money, kebersihan 

kamar dan keramahan karyawan (Lockyer, 2003; Choi & Chu, 2001). 

Berdasarkan penilaian kualitas hotel, konsumen dapat memutuskan nilai 

dari suatu produk dan layanan hotel dengan kualitasnya (Hsieh et al., 2008). 

Ini selanjutnya didukung oleh penelitian dari Ali (2016); Kim, Kim & Park 

(2017); Choorichom (2011).  
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2.1.8 Lokasi sebagai Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen 

Definisi lokasi tidak berarti hanya sebagai lokasi dari sebuah fasilitas 

atau tempat wisata, tetapi juga sebagai saluran distribusi di mana semua 

jenis aksesibilitas yang dapat memfasilitasi konsumen untuk membeli 

aktivitas produk atau layanan yang sebelumnya sudah dipasarkan melalui 

internet, pendekatan penjualan langsung, layanan telepon gratis, pengiriman 

langsung, dan sarana penyebaran informasi lainnya (Middleton & Clarke, 

2001). Menurut Sutojo (2009), distribusi adalah upaya untuk menempatkan 

suatu produk atau layanan sehingga dapat diakses dengan mudah di tempat-

tempat yang memberikan kemampuan kepada konsumen untuk membeli 

produk atau layanan setiap kali dibutuhkan. 

Sementara itu, menurut Kotler & Keller (2012), saluran distribusi 

adalah proses yang melibatkan organisasi yang membuat suatu produk atau 

layanan tersedia untuk konsumsi atau penggunaan. Dapat disimpulkan 

bahwa lokasi adalah saluran yang dimaksudkan dapat menyediakan produk 

dan layanan sehingga dapat dicapai dengan mudah oleh konsumen. Entitas 

bisnis yang baik tidak akan berkinerja efektif jika tidak didukung oleh lokasi 

atau saluran distribusi yang baik. Sesuai dengan preferensi hotel, konsumen 

hampir dipastikan akan lebih memilih hotel yang terletak berdekatan dengan 

berbagai macam akses kemudahan yang akan membuat masa menginap 

mereka jauh lebih nyaman. Hal ini lebih lanjut didukung oleh penelitian dari 

Liu & He (2013); Choorichom (2011).  
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2.1.9 Ulasan Online sebagai Faktor yang Mempengaruhi Preferensi 

Konsumen 

 

Secara umum, kebanyakan orang membaca ulasan online tentang 

hotel tertentu sebelum melakukan pemesanan. Ketika penghuni hotel 

sebelumnya membagikan pengalaman mereka dalam ulasan online hotel, 

calon konsumen selanjutnya akan menerima informasi yang lebih lengkap 

tentang hotel sasaran mereka. Sedikit demi sedikit, hal ini dapat 

meningkatkan ekspektasi dari konsumen potensial, baik itu positif atau 

negatif, sebelum melanjutkan untuk mereservasi kamar. Ulasan online 

menyediakan informasi terkini tentang hotel yang mudah diakses dan lebih 

dapat diandalkan daripada konten yang disediakan oleh hotel itu sendiri 

(Gretzel & Yoo, 2008). Ulasan positif dapat mengarah pada sikap balasan 

yang positif terhadap hotel (Vermeulen & Seegers, 2009). 

Ulasan online positif dapat meningkatkan jumlah pemesanan kamar 

di sebuah hotel secara signifikan (Ye et al., 2009). Penelitian sebelumnya 

juga menemukan bahwa ulasan online dapat berfungsi sebagai panduan 

yang berguna bagi konsumen potensial sebelum memutuskan untuk 

membeli dimana hal ini secara langsung menunjukkan peningkatan 

ketergantungan konsumen terhadap ulasan online (Senecal & Nantel, 2004; 

Chevalier & Mayzlin, 2006). Contoh lainnya, Elwalda et al. (2016), 

memverifikasi bahwa ulasan online sangat mempengaruhi preferensi 

konsumen dan kepercayaan pada vendor, terutama mereka yang sering 

menggunakan ulasan online sebelum melakukan pembelian. Ini selanjutnya 

didukung oleh penelitian dari Ali (2016); Chang, Kuo, Hsu & Cheng 

Wendy Calvindo. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen antara Hotel Independen dan Hotel Chain di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



28 

 

 

 

(2014); Kim, Kim & Park (2017); Liu & He (2013); Mauri & Minazzi 

(2011); Murphy & Chen (2014); Chan, Hsiao & Tang (2017). 

 

2.2 Model Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan model kerangka kerja yang berupa 

Preferensi Konsumen antara hotel Independen dan hotel Chain yang 

dipengaruhi oleh Citra Merek, Harga, Kepercayaan, Nilai, Kualitas, Lokasi 

dan Ulasan Online. Model penelitian dari kerangka kerja di atas 

diilustrasikan oleh gambar di bawah: 

Gambar 2.4 

Faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen antara hotel 

independen dan hotel chain di batam 
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2.3 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan masalah yang ada, peneliti memberikan hipotesis 

berikut: 

H1: a. Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

konsumen di hotel independen. 

b. Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

konsumen di hotel chain. 

H2: a. Harga berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen di 

hotel independen. 

b. Harga berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen di 

hotel chain. 

H3: a. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

konsumen di hotel independen. 

b. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap preferensi 

konsumen di hotel chain. 

H4: a. Nilai berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen di 

hotel independen.  

b. Nilai berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen di 

hotel chain. 

H5: a. Kualitas berpengaruh secara signifikan pada preferensi 

konsumen di hotel independen. 

b. Kualitas berpengaruh secara signifikan pada preferensi 

konsumen di hotel chain. 
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H6: a. Lokasi mempengaruhi secara signifikan terhadap preferensi 

konsumen di hotel independen. 

b. Lokasi mempengaruhi secara signifikan terhadap preferensi 

konsumen di hotel chain. 

H7: a. Ulasan Online mempengaruhi secara signifikan terhadap 

preferensi konsumen di hotel independen. 

b. Ulasan Online mempengaruhi secara signifikan terhadap 

preferensi konsumen di hotel chain. 
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