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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kurun waktu 60 tahun terjadi ekspansi secara berkesinambungan dan 

diversifikasi pada bidang pariwisata, sehingga menjadi salah satu sumber penghasil 

devisa terbesar dan pertumbuhan tercepat pada sektor ekonomi. (Butler, 1999; 

Weaver, 2006; UNWTO, 2018)

Banyak negara yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pengahasil 

devisa termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jutaan objek 

wisata yang luar biasa yang tersebar dari pulau sabang sampai marauke, maka tak 

heran para traveller diseluruh dunia menjadikan Indonesia sebagai tujuan untuk 

berwisata.

 

Gambar 1.1 Perolehan Devisa Indonesia Analisis Dampak Kualitas Situs Web 
Hotel dan e-Trust Terhadap Minat Pemesanan Online di Kota Batam, Sumber: 

Paparan Menpar, Arief Yahya di HUT Majalah Indo Telco 14/Paparan 
14/12/2017
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Mentri pariwisata Arief Yahya, mengatakan sektor pariwisata menjadi sumber 

devisa terbesar bagi negara pada urutan ke 2 di tahun 2016 dengan perolehan 

13.568.000 US dollar, ini merupakan sebuah tanda bahwa pariwisata merupakan 

sektor yang miliki peluang besar untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju 

melalui berbagai kegiatan pariwisata yang mana melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat seperti pembangunan desa wisata, yang akan merangsang masyarakat 

setempat untuk ikut serta membangun berbagai fasilitas di objek wisata tersebut 

sehingga perekonomian warga setempat akan terbantu 

Kota Batam dikenal sebagai kota industri namun eksistensi pariwisata di 

batam sendiri tidak kalah dengan kota lainya di Indonesia, dengan letak geografis 

berdekatan negara tetangga yakni Malaysia, Singapura dan Thailand maka Batam 

menjadi salah satu tujuan wisata warga indonesia terutama para wisatawan 

mancanegara, Kota Batam sendiri merupakan penyumbang wisatawan asing 

terbesar di Kepulauan Riau hal ini sesuai dengan data statistik yang dibuat oleh 

Dinas Pariwisata, terjadi kenaikan jumlah wisatawan asing yang masuk ke batam 

pada bulan Januari 2019 tercatat 155.551, terjadi kenaikan sebesar 13,79% dari 

tahun lalu yaitu tercatat 131.490.

Dalam layanan perhotelan, Internet telah menjadi bagian penting dari operasi 

hotel dan juga menjadi salah satu riset pasar dan survei, situs web dapat 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi (Herrero et al., 2015)

Pemesanan online kamar hotel atau reservasi (online booking) ialah sebuah 

kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memesan kebutuhan akomodasi selama 

melakukan rangkaian pariwisata baik dalam negeri atau luar negeri, online booking 
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saat ini lebih diminati oleh konsumen karena jauh lebih efisien dan efektik di 

banding datang dan melakukan check in langsung atau biasa dikenal dengan walk 

in booking. Hal ini dapat dibuktikan dengan data tingkat hunian kamar hotel 

berbintang di Indonesia yang mengalami kenaikan sebesar 1,35% dari data 

sebelumnya 60,19% yang terjadi pada bulan November 2018 (www.bps.go.id,

2019).

Gambar 1.2 Statistik Online Booking Hotel Pada Tahun 2017 Dampak Kualitas 
Situs Web Hotel dan e-Trust Terhadap Minat Pemesanan Online di Kota Batam, 

Sumber: Statista.com

Berdasarkan data diatas, survei yang telah dilakukakan oleh statista.com 

pada bulan Desember tahun 2017 menyatakan bahwa 88% responden lebih memilih 

melakukan reservasi kamar hotel secara online 

Situs web hotel merupakan komponen penting dalam meningkatkan minat 

pemesanan para konsumen secara online, karena pada dasarnya situs web hotel 

yang memiliki kualitas desain dan kelengkapan dalam memberikan informasi yang 
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baik, mampu meningkatkan minat para konsumen untuk memesan kamar hotel 

melalui website hotel atau biasa disebut online booking.

Kepercayaan konsumen online (e-trust) dalam melakukan pemesanan 

secara online dapat tercipta melalui online review yang dilakukan oleh konsumen 

yang sebelumnya telah berkunjung ke hotel tersebut. Online review yang positif 

dapat memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen. Hal ini didukung Octavia 

& Tamerlane (2017) yang mengatakan kualitas dari sebuah situs web memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap e-Trust. Selain kualitas situs web ada variable 

lain yaitu e-Trust dimana menurut Li et al (2017) terdapat pengaruh terhadap minat 

pemesanan online.

Terdapat sebuah permasalahan yakni bagaimana meningkatkan minat para 

konsumen atau wisatawan dalam melakukan pemesanan kamar hotel secara online 

di era digital ini. Didasari latar belakang tersebut penulis akan melakukan sebuah 

penelitian berjudul “Analisis Dampak Kualitas Situs Web Hotel dan e-Trust 

Terhadap Minat Pemesanan Online di Kota Batam”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dilakukanya penelitian ini dengan maksud untuk menjawab:

a. Apakah kualitas situs web hotel secara signifikan mempengaruhi e-Trust?

b. Apakah e-Trust secara signifikan mempengaruhi minat pemesanan online?

c. Apakah kualitas situs web hotel secara signifikan mempengaruhi minat 

pemesanan online?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui:

a. Pengaruh kualitas situs web secara positif mempengaruhi tingkat persepsi 

eTrust

b. Pengaruh eTrust secara positif mempengaruhi minat pemesanan online 

c. Pengaruh kualitas situs web hotel secara positif mempengaruhi minat 

pemesanan online

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan memberikan manfaat bagi berbagai instansi, maka 

mamfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah 

dalam mengetahui hubungan antara kualitas dari sebuah website hotel dan 

tingkat kepercayaan para konsumen terhadap minat pemesanan online, dan 

mengatur strategi bagaimana memaksimalkan variabel tersebut dalam 

menumbuhkan minat pemesanan hotel berbasis online para wisatawan di Kota 

Batam, sehingga tujuan negara untuk memajukan perekonomian dapat tercapai.

2. Bagi Industri Hotel

Penulis berharap data dan fakta pada penelitian ini dapat memberikan sebuah 

penjelasan tentang variabel yang berpengaruh terhadap minat pemesanan 

online kepada para pelaku usaha hotel, sehingga membantu pelaku usaha hotel 

dalam mengetahui faktor apa saja yang sedang dijalankan pemerintah untuk 
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merangsang minat pemesanan atau reservasi secara online, sehingga para 

pelaku usaha akan lebih semangat dan berbenah untuk mempelajari setiap 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemesanan online agar penjualan 

meningkat setiap harinya dan ikut serta memajukan perekonomian di Kota 

Batam.

3. Akademisi Jurusan Manajemen Pariwisata & Hotel

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sebuah referensi serta 

indikator dalam melakukan penelitian oleh generasi mendatang baik dalam 

objek yang sama ataupun berbeda.

1.4 Sistematika Pembahasan

Pada dasarnya sistematika pembahasan sendiri memiliki tujuan memberikan 

deskripsi pembahasan penelitian, berikut susunan pembahasanya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam menyusun penelitian.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

PENELITIAN

Bab kedua terdiri dari dua bagian yaitu kerangka teoretis dan penjelasan-

penjelasan dari penelitian akademisi sebelumnya, serta model yang 

dipakai yang mendasari penelitian sampai pada perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN
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Bab ketiga berisi mengenai penjelasan metode penelitian yang digunakan, 

yang terdiri dari rancangan awal penelitian, obyek penelitian yang dipilih,

definisi operasional variabel serta pengukurannya, teknik pengumpulan 

data, dan metode analisis yang dipakai untuk data penelitian. Metode 

analisis data sendiri terdiri dari uji outlier, uji normalitas multivariate, uji 

analisis faktor konfirmatori, dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat membahas mengenai hasil uji data yang sudah dikumpulkan, 

analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji normalitas 

multivariate, uji analisis faktor konfirmatori, beserta dengan penjelasan 

atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bab terakhir membahas kesimpulan keseluruhan penelitian, temuan-

temuan dari hasil analisis data keterbatasan-keterbatasan yang ditemui 

penulis selama melakukan penelitian dan rekomendasi kedepanya.
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