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BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Minat Pembelian Online (Online Purchase Intention)

Minat pembelian online adalah keinginan konsumen dalam membeli produk 

atau layanan dalam situs tertentu (Ha et al., 2014). Minat pembelian dalam 

pemesanan kamar hotel online adalah kemauan konsumen melakukan pemesanan

kamar melalui situs web hotel (Lien et al., 2015). Penting bagi pelaku bisnis 

perhotelan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian 

pada tahap prapembelian ini (Lien et al., 2015). Tingkat pembelian akan meningkat 

jika niat pembelian positif lebih kuat daripada niat lemah (Shaouf et al., 2016).

Terdapat 2 klafisifikasi terkait pemesanan online, pertama yaitu purchase 

intention kepada merek dan produk atau fully planned purchase, lalu klasifikasi 

yang kedua yakni purchase intention kepada produk saja atau Planned purchase 

(Engel, 2012).

Ketika wisatawan melihat produk secara online, terutama produk yang tidak 

dikenalnya, wisatawan harus membuat keputusan tentang kualitas layanan. Kesan 

ini adalah yang didefinisikan oleh makalah ini sebagai persepsi kualitas produk. 

Kualitas produk yang dirasakan didefinisikan sebagai kesan pelanggan potensial 

tentang tingkat kualitas yang ditawarkan suatu produk / layanan, jika dibeli. 

Konstruk ini cukup relevan dalam bidang pariwisata, Khususnya karena sejumlah 

besar wisatawan potensial mengambil keputusan untuk membeli liburan ke tujuan 

yang tidak mereka kenal. Fassnacht and Koese (2006). Pada era globalisasi, minat 
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wisatawan terhadap pemesanan online dapat bergantung pada kualitas situs web 

hotel yang disediakan untuk melakukan pemesanan secara online. 

2.2 Model-model penelitian terdahulu

Berbagai penelitian telah dipublikasikan para akademisi dengan topik minat 

pembelian (purchase intention) faktanya masih banyak diteliti pada 10 tahun terahir.

Menggunakan kata kunci determinant of purchase intention pada pencarian jurnal 

pendukung dalam penelitian ini, sebanyak 38 jurnal berskala internasional didapat 

penulis pada saat pencarian menggunakan situs Google Scholar dan Emerald

Insight.

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan di mesin pencari jurnal Google 

Scholar dan Emerald Insight, penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2017 terkait penelitian 

purchase intention. Terdapat 1 penelitian pada tahun 2008 (Bai et al., 2008) 4 

penelitian pada tahun 2009 (Shukla et al., 2009; Kuo et al., 2009; Chang et al., 2009; 

Chang et al., 2009). Pada tahun 2010 1 penelitian yakni (Kim et al., 2010). Tahun 

2011 3 penelitian yakni (Wu et al., 2011; Alam et al., 2011; Dursun et al., 2011). 

Pada tahun 2012 7 penelitian (Cheng et al., 2012; Chen et al., 2012; Cheng et al.,

2012; Huang&Echo., 2012; Hartman et al., 2012; Wang et al., 2012; Kim et al.,

2012). Tahun 2013 5 penelitian (Zhang et al., 2013; Wang et al., 2013; Hutter et al.,

2013; Jirotmontree et al., 2013; Nunko et al., 2013). Di tahun 2014 terdapat 3 

peneitian (Liu et al., 2014; Das&Gopal, 2014; Mansour et al., 2014). 3 penelitian 

di tahun 2015 (Wang et al., 2015; Awan et al., 2015; Erdol et al.; 2015). Tahun 
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2016 dengan jumlah 6 penelitian (Dedeke et al., 2016; Simonian et al., 2016; Chen, 

et al., 2016; Hasbullah et al., 2016; Wang et al., 2016; Yadav et al., 2016) Pada 

tahun terkahir yakni tahun 2017 (Octavia&Tamarlane, 2017; Li et al., 2017)

Penelitian terdahulu mengenai minat pembelian oleh akademisi telah diteliti 

di berbagai Negara diseluruh dunia. Negara dengan kategori sudah maju sebagai 

sumber data penelitian terkait minat pembelian yakni Taiwan (Chang et al., 2008; 

Kuo et al., 2009; Wu et al., 2011; Cheng et al., 2012; Chen et al., 2012; Cheng et 

al., 2012; Huang&Echo, 2012; Wang et al., 2013). Jerman (Hutter et al., 2013). 

Hongkong (Liu et al., 2014; Li et al., 2017). Amerika serikat (Chiang et al., 2007; 

Dedeke et al., 2016; Simonian et al., 2016). Sepanyol (Hartman et al., 2012). China 

(Bai et al., 2008; Wang et al., 2012; Zhang et al., 2013; Chen et al., 2015; Chen et 

al., 2016; Chen et al., 2016). Inggris (Shukla et al., 2009; Erkan et al., 2016) dan 

Korea selatan (Kim et al., 2010; Kim et al., 2012). Lalu sumber data pada penelitian 

ini yang didapat dari negara berkembang yakni Indonesia (Mansour et al., 2014; 

Octavia&Tamarlane, 2017), Malaysia (Alam et al., 2011; Yunus et al., 2016; Alavi, 

et al., 2016; Hasbullah et al., 2016). Thailand (Jirotmontree et al., 2013). Pakistan 

(Awan et al., 2015). Turki (Erdil, 2015; Dursun et al., 2011). India (Das&Gopal, 

2014; Yadav et al., 2016) dan Afrika Selatan (Nunkoo et al., 2013).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan di 

Negara maju dan berkembang hampir berbanding sama namun data yang 

ditemukan di Indonesia sangat sedikit. Maka dari itu penulis berkeinginan 

melakukan sebuah penelitian dengan topik terkait minat pembelian.
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Berdasarkan penelitian sebelumnya para konsumen akan mencari informasi 

mengenai hotel yang hendak mereka pilih sebelum transaksi pemesanan dilakukan, 

wisatawan cenderung akan mengunjungi Situs Web Hotel / Website Hotel oleh 

sebab itu kualitas dari website hotel menjadi sebuah media yang sangat ideal untuk 

mempengaruhi minat pembelian konsumen terhadap produk hotel.

Penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap kualitas situs web hotel dan 

minat pembelian telah diteliti oleh: (Chang et al., 2008; Bai et al., 2008; Cheng et 

al., 2012; Wen&Ivan, 2012; liu et al, 2014; Wang et al., 2015; Dedeke et al., 2016; 

Hasbullah et al, 2016; Oktavia&Tamerlane, 2017; Li et al, 2017).  Website hotel 

dapat mempengaruhi minat pembelian karena semua informasi yang dibutuhkan 

oleh wisatawan mengenai sebuah hotel telah disediakan di website hotel, oleh sebab 

itu website hotel menentukan keputusan konsumen untuk memilih hotel tersebut 

apa tidak.

Sedangkan variabel kepercayaan konsumen online atau eTrust terdapat 4 

penelitian yang membuktikan eTrust dapat mempengaruhi minat pembelian dan 

telah diteliti oleh: (Wang, 2015; Oktavia & Tamerlane, 2017; li et al, 2017; Assaf 

et al, 2011).

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Kualitas Situs Web Hotel Terhadap eTrust

Kualitas situs web adalah kesesuaian web dengan harapan para pemangku 

kepentingan (Canziani & Welsh, 2016). Desain situs web merupakan penentu 

penting dalam mencapai kualitas layanan yang ditawarkan kepada konsumen 
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(Hasanov & Khalid, 2015) Sedangkan menurut (Chang & Chen, 2008) memberikan 

interpretasi yang lebih komprehensif dengan merujuk pada kualitas situs web

sebagai pengamatan dan evaluasi para konsumen tentang apakah fitur dari situs web 

bertemu dengan konsumen membutuhkan dan mendeskripsikan keunggulan dari 

keseluruhan situs web. Situs web hotel yang memiliki kualitas yang unggul 

tentunya mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen online atau eTrust, karena 

apabila kualitas dari situs web tersebut bagus maka menimbulkan positive 

expectation dan membuat pelanggan merasa aman untuk melakukan pemesanan 

secara online di situ web tersebut.

Hasil peneitian menurut Wang et al (2015), Octavia & Tamarlane (2017) 

dan Bai et al (2008) menyatakan kualitas situs web memiliki pengaruh terhadap 

eTrust.

2.3.2 Hubungan e-Trust terhadap Minat Pemesanan Online

Menurut Al-Debei et al (2015) Memahami kepercayaan pelanggan dalam 

belanja internet sangatlah penting karena kepercayaan adalah produk dari kualitas 

situs web yang dirasakan dan menentukan sikap konsumen terhadap belanja online. 

Sedangkan menurut Chang et al (2014) Kepercayaan yang dirasakan ini memainkan 

peran mediasi dalam hubungan antara variable kualitas situs dengan niat pemesanan

online dan mempengaruhi secara positif niat pembelian konsumen di sektor 

perhotelan. 

Octavia & Tamarlane (2017), Bai et al (2008), Wang et al (2015) dan Li et 

al (2017) menyatakan bahwa eTrust mempengaruhi minat pemesanan online secara 

signifikan.
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2.3.3 Hubungan Kualitas Situs Web Hotel terhadap Minat Pemesanan Online

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wen Ivan (2012), hotel website 

quality mempengaruhi secara signifikan terhadap minat pemesanan online. Kualitas 

Situs Web sendiri memiliki peran saat para konsumen mengunjungi website 

tersebut, hotel website quality memiliki tiga karakteristik yaitu kualitas informasi, 

sistem, dan pelayanan secara signifikan mempengaruhi minat pemesanan para 

konsumen

Kualitas situs web ialah faktor yang memiliki peran penting dalam 

penjualan secara online serta memiliki nilai tersendiri bagi parakonsumen. Situs 

web yang bagus serta memiliki kualitas yang baik dalam operasional dapat 

mempengaruhi pembeli dalam melakukan kegiatan pemesanan online dengan 

mudah dan efisien Bavarsad et al (2012)

Penelitian ini juga didukung oleh Dedeke (2016) dan Octavia & Tamarlane 

(2017) yang menitik beratkan terhadap kualitas dari sebuah situs web hotel ataupun 

Travel agent.

2.4 Model Penelitian Serta Perumusan Hipotesis

Diadopsinya model peneitian milik (Wang et al, 2015) pada kegiatan 

penelitian ini yang berjudul “Impacts of Hotel Website Quality on Online 

Booking Intention: e-Trust as Mediator”. Berikut merupakan jenis model 

yang dipakai dan diteliti:
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H1

H2

H3

Gambar 2.1 Model Perumusan Hipotesis Analisis Dampak Kualitas Situs 

Web Hotel dan e-Trust Terhadap Minat Pemesanan Online di Kota Batam,

Sumber: (Wang et al, 2015)

Sesuai model penelitian diatas maka dibuatlah hipotesis:

H1 : Kualitas situs web hotel mempengaruhi e-Trust secara signifikan.

H2 : e-Trust mempengaruhi minat pemesanan online secara signifikan

H3 : Kualitas situs web hotel mempengaruhi minat pemesanan online secara 

signifikan.
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