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ABSTRAK

Pada era digital saat ini, masyarakat sangat mengandalkan segala sesuatu 
yang berbasis digital untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan sehari-hari. 
Berbagai macam sektor industri turut memanfaatkan perkembangan digital 
tersebut untuk mempermudah serta meningkatkan kinerja. Salah satu industri 
yang sangat diuntungkan dalam perkembangan dunia digital saat ini ialah industri 
pariwisata, terkhusunya dunia perhotelan. Keuntungan tersebut dimanfaatkan 
dalam proses pemesanan hotel yang berbasis online. Wisatawan maupun tamu 
yang menginap di sebuah hotel dapat melakukan pemesanan dan transaksi secara 
online sebelum datang ke hotel tersebut. Kemudahan tersebut tidak sepenuhnya 
mampu mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan pemesanan hotel secara 
online. Terdapat faktor-faktor lain yang dinyatakan memiliki pengaruh terhadap 
niat untuk melakukan pemesanan hotel secara online. Faktor-faktor tersebut ialah 
perilaku, ulasan online serta kualitas aplikasi.

Penelitian dilakukan untuk membuktikan pengaruh dari faktor-faktor 
tersebut terhadap niat melakukan pemesanan hotel secara online. Penelitian 
dilakukan dengan cara menguji data yang diperoleh melalui kuesioner yang di 
sebarkan. Data kuesioner tersebut diperoleh berdasarkan jawaban dari responden 
terhadap setiap pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner. Data-data tersebut 
mengalami beberapa proses pengujian sampai akhirnya diperoleh hasil penelitian.

Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukan terdapatnya pengaruh dari 
faktor-faktor yang diuji, yaitu perilaku, ulasan online serta kualitas aplikasi 
terhadap niat melakukan pemesanan hotel secara online. Hasil tersebut diharapkan 
mampu menjadi pertimbangan bagi industri perhotelan yang ada di Indonesia 
untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan serta bekerja sama dengan online 
travel agent yang mampu memberikan layanan yang baik terhadap pemesanan
hotel.
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