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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perubahan yang terjadi di dunia pada saat ini terbilang sangat 

pesat. Seluruh negara di dunia saat ini merasakan perubahan yang semakin 

dinamis dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut berdampak kepada berbagai 

macam sektor yang terdapat di setiap negara, dimana sektor-sektor tersebut harus 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Perubahan tersebut telah 

dirasakan sejak abad ke-19, dimana dunia memasuki era globalisasi, perubahan 

yang terbilang cukup drastis dengan keadaan saat itu. Globalisasi adalah proses 

yang mencakup sebab, proses, dan konsekuensi dari integrasi transnasional dan 

transkultural terhadap aktivitas manusia maupun non-manusia (Al-Rodhan et al.,

2006). Menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup 

dunia. Berdasarkan dua pengertian tersebut, globalisasi dapat diartikan sebagai 

proses integrasi yang mencakup skala luas, dimana di dalamnya terjadi pertukaran 

ataupun perubahan pandangan terhadap suatu aspek yang ada, baik itu pemikiran, 

produk maupun kebudayaan.

Era globalisasi terbentuk karena ada perubahan lebih baik dalam bidang 

transportasi dan teknologi. Pada awal era globalisasi, setiap negara diperhadapkan 

dengan masuknya kebudayaan asing yang mengubah sudut pandang, pola pikir, 

dan kebiasaan masyarakat yang telah terbentuk. Seiring berjalannya waktu, era 

globalisasi bukanlah tantangan yang besar bagi beberapa negara, terkhususnya 

negara maju. Negara-negara tersebut sudah menyesuaikan diri dengan perubahan 

yang ada dan bersinergi dengan era yang baru. Hal tersebut berbeda dengan 

negara berkembang yang masih dalam proses adaptasi dan penyesuaian dengan 

era globalisasi. Negara-negara berkembang cenderung menutup diri dengan 

kebudayaan baru yang diangap berbeda dengan kebudayaan yang ada, ataupun 

sulit untuk menerima perubahan yang semamkin dinamis. Salah satu negara 

berkembang tersebut ialah Indonesia.

Indonesia sampai saat ini masih dalam proses untuk bersinergi dengan era 

globalisasi. Hal tersebut terjadi karena wilayah Indonesia yang terbilang cukup 
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luas, dan sulit untuk diakes, mengakibatkan tidak semua wilayah merasakan dan 

beradaptasi dengan era globalisasi. Namun hal ini bukan berarti Indonesia gagal 

dalam bersinergi dengan era globalisasi, karena beberapa kota besar di Indonesia 

mampu menerima era globalisasi itu dan bersinergi dengan baik. Bahkan saat ini 

Indonesia sudah mulai bersinergi dengan era digitalisasi.

Era digitalisasi (era digital) merupakan era dimana kegitan yang 

menggunakan tenaga manusia digantikan dengan mesin ataupun teknologi terkini. 

Berdasarkan jurnal Design Principles fo Industrie 4.0 Scenarios (Hermann et al.,

2016) era digital atau revolusi industri telah terjadi pada pertengahan abad ke-18 

dimana mesin berat mulai menggantikan pekerjaan manusia, namun tidak 

sepenuhnya, karena manusia masih harus bekerja untuk mengontrolnya. Revolusi 

industri kedua terjadi pada tahun 1870an bersamaan dengan era globalisasi, 

dimana transportasi mulai diproduksi secara masal dan dilengkapi sistem elektrik 

yang lebih baik. Revolusi ketiga terjadi pada tahun 1970an dimana tenaga 

manusia mulai semakin kurang digunakan karna teknologi yang semakin canggih, 

memampukan mesin bekerja dengan sendirinya. Revolusi keempat terjadi mulai 

tahun 2011 dan sampai saat ini masih terus berkembang. Era digital revolusi 

industri 4.0 merupakan era dimana segala sistem yang digunakan berbasis digital 

dan menggunakan tenaga manusia yang sangat minim. Dewasa ini, masyarakat 

dapat merasakan dimana seluruh kegiatan dapat dilakukan dalam satu genggaman 

tangan, yaitu melalui gawai. Seluruh aplikasi yang terdapat gawai, memudahkan 

kegiatan manusia, mulai dari bertransaksi tanpa bertatap muka, berbelanja secara 

online, hingga pemesanan tiket dan hotel.

Kemudahan pada era digital ini dimanfaatkan dengan baik di berbagai 

sektor industri di Indonesia, salah satunya ialah industri pariwisata. Dewasa ini 

industri pariwisata kian meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini dikemukakan 

berdasarkan data yang diperoleh tahun 2019 dari Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) yang menunjukan terjadinya peningkatan 

jumlah kunjungan wisatawan baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan 

domestik. Setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah wisata pasti 

membutuhkan akomodasi sebagai tempat tinggal sementara. Akomodasi dapat 

berupa hotel, resort, motel, apartemen, serta guest house. Wisatawan dapat 
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memilih akomodasi sesuai dengan kebutuhan dan tempat kunjungannya. 

Wisatawan juga dapat membandingkan dan memilih lokasi serta harga yang 

sesuai melalui aplikasi yang ada saat ini. Namun segala kemudahan tersebut, tidak 

menjamin wisatawan pasti menggunakan aplikasi untuk memesan akomodasi. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi wisatawan memesan melalui 

aplikasi, beberapa diantaranya adalah perilaku dari wisatawan terhadap aplikasi, 

ulasan online yang teradapat dalam aplikasi serta kualitas dari aplikasi itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut terbentuk gagasan untuk dilakukannya penelitian 

dengan judul “Analisa Pengaruh Perilaku, Komunikasi, Ulasan Online serta 

Kualitas dari Aplikasi terhadap Niat Melakukan Pemesanan Hotel di 

Batam” guna mengetahui seberapa besar setiap faktor terhadap niat wisatawan 

melakukan pemesana hotel secara online.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan menjawab permasalahan yang ada. 

Dimana permasalahan tersebut dirumuskan penulis sebagai acuan sehingga 

penelitian lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Permasalahan 

penelitian memuat pertanyaan sebafai berikut:

a. Apakah perilaku seseorang terhadap suatu aplikasi mampu 

mempengaruhi secara langsung niat untuk melakukan pemesanan hotel 

melalui aplikasi?

b. Apakah ulasan online yang dibaca oleh seseorang mampu mempengaruhi 

secara langsung niat untuk melakukan pemesanan hotel melalui aplikasi?

c. Apakah kualitas dari sebuah aplikasi mampu mempengaruhi seseorang 

secara langsung terhadap niat untuk melakukan pemesanan hotel melalui 

aplikasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal di bawah ini:
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a. Pengaruh perilaku seseorang pada suatu aplikasi terhadap niat untuk 

melakukan pemesanan hotel melalui aplikasi

b. Pengaruh ulasan online yang dibaca seseorang terhadap niat untuk 

melakukan pemesanan hotel melalui aplikasi

c. Pengaruh kualitas aplikasi terhadap niat seseorang untuk melakukan 

pemesanan hotel melalui aplikasi

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan hasil yang 

bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak lain. Maka dari itu manfaat dari 

penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Manfaat Teoritis / Akademis

1. Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian dalam pembelajaran 

mengenai perhotelan pada era digitalisasi

2. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-

penelitian di masa yang akan datang

3. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pembelajaran atau wawasan 

baru bagi pihak akademisi

b. Manfaat Praktisi

1. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran pengaruh dari perilaku, 

komunikasi, ulasan online serta kualitas aplikasi terhadap niat untuk 

melakukan pemesanan hotel melalui aplikasi

2. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan ataupun baan pertimbangan 

bagi pelaku usaha perhotelan terkait pemesanan hotel di era 

digitalisasi saat ini

3. Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan wawasan kepada 

masyarakat mengenai dunia perhotelan

1.4 Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dituangkan kedalam bentuk laporan yang menggunakan 

sistematika pembahasan dengan tujuan memberikan gambaran mengenai isi dan 
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pembahasan pada setiap babnya untuk mempermudah pembaca memahami hasil 

penelitian. Sistematika pembahasan pada laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama yang memuat mengenai latar belakang dari penelitian,

perumusan masalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk permasalahan 

peneltian, tujuan dan manfaat dari penelitian yang diharapkan, serta sistematika 

pembahasan laporan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua yang menjelaskan mengenai landasan teori dari penelitian ini, 

dimana di dalamnya membahas model penelitain terdahulu. Dalam bab ini juga 

menjelaskan mengenai variabel dependen yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan variabel dependen yang ada, kemudian dibentuk hubungan antar 

variabel yang menjelaskan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian membentuk 

model penelitian dan perumusana hipotesis yang digunakan sebagai dasar 

penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga memaparkan mengenai rancangan dan objek yang dituju dalam 

penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai beberapa hal lebih mendalam

diantaranya ialah pengertian dari variabel dependen yang digunakan, pengukuran 

yang digunakna dalam laporan, teknik pengumpulan data serta metode analisis 

data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memuat mengenai hasil dari pengujian data yang telah 

diperoleh. Hasil tersebut dikelompokan menjadi empat sub-bab, yaitu analisis 

demografi responden, hasil kualitas data, serta hasil uji asumsi klasik. Di setiap 

sub-bab tersebut, dibagi lagi ke beberapa topik pembahasan lebih merinci 

mengenai hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan, dimana di dalamnya membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan 

serta rekomendasi.
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