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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Dasar penelitian ini diambil berdasarkan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan topik niat untuk melakukan pemesanan 

hotel masih kurang banyak dilakukan penelitiannya dibandingkan dengan niat 

untuk melakukan pembelian (purchase intention) secara keseluruhan. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan, niat untuk melakukan pembelian merupakan topik general

dimana objek dari pembelian dapat disesuaikan dengan penelitian yang akan 

diteliti, sedangkan niat untuk melakukan pemesanan hotel tergolong sebagai 

penelitian terpusat yang meneliti langsung suatu objek (hotel). Pendapat tersebut 

dikemukakan berdasarkan jurnal-jurnal yang ditemui berdasarkan pencarian 

melalui mesin pencari Google Scholar dengan kata kunci purchase intention,

dimana dalam proses pencarian didapati jurnal yang berkaitan dengan niat untuk 

melakukan pemesanan hotel. Berdasarkan 49 jurnal yang ditemukan, 10 

diantaranya meneliti mengenenai purchase intention dan selebihnya membahas 

secara acak mengenai booking intetion.

Terdapat kurang lebih 18 negara yang meneliti topik-topik tersebut. Di 

antara negara-negara yang melakukan penelitan, negara maju terhitung lebih 

sering melakukan penelitan dibandingkan dengan negara berkembang. Namun di 

antara jurnal yang ditemukan, negara China yang tergolong sebagai negara 

berkembang, melakukan penelitian paling banyak dibandingkan dengan negara 

maju sekalipun. Total penelitan yang dilakukan tedapat kurang lebih 8 buah 

penelitian, dimana penelitian-penelitian tersebut ialah “Impact of Destination 

Promotion Videos on Perceived Destination Image and Booking Intention 

Change” (Leung et al., 2017), “The effect of online reviews on hotel booking 

intention: The role of reader-reviewer similarity” (Chan et al., 2017), “An 

empirical study on the influence of economy hotel website quality on online 

booking intentions” (Li et al., 2017), “Impact of hotel website quality on online 

booking intentions: eTrust as a mediator” (Wang et al., 2015), “The influence of 

online reviews to online hotel booking intentions” (Zhao et al., 2015), “When 
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online reviews meet virtual reality: Effects on consumer hotel booking” (Zeng et 

al.,2020), “Impact of robot hotel service on consumers’ purchase intention: a 

control experiment” (Zhong et al., 2020), dan “Relationship between Hotels’ 

Website Quality and Consumers’ Booking Intentions with Internet Experience as 

Moderator” (Wang et al., 2019).

Objek penelitain yang diteliti terbilang cukup beragam, diantaranya ialah 

produk imitasi, pertanian, makanan sehat, informasi dan elektronik, supermarket 

dan mall, serta industri perdagangan dan perbelanjaan online, olahraga, perjalanan 

wisata, penginapan BnB, dan hotel. Di anatara objek-objek tersebut, hotel 

merupakan objek yang paling sering diteliti, dimana terdapat 33 penelitian yang 

meneliti mengenai industri perhotelan. Selain objek penelitian, sumber data 

penelitian juga terbilang sangat beragam, dimana sumber data diperoleh dari 

responden-responden yang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan. Kriteria 

responden yang paling banyak dalam penelitian terdahulu ialah responden yang 

menggunakan internet serta responden yang pernah memesan hotel secara online.

Berdasarkan kedua hal tersebut industri perhotelan dianggap sebagai topik yang 

cukup menarik untuk diteliti. Perkembangan zaman yang semakin baik pula 

menjadikan masyarakat saat ini sangat mengandalkan teknologi dalam kehidupan 

sehari-hari, maka dari itu online hotel booking intention ditetapkan sebagai 

variabel yang akan diuji. Terdapat beragam faktor yang mampu mempengaruhi 

niat wisatawan untuk memesan hotel secara online di antaranya ialah komitmen, 

perilaku, citra merek, ulasan online, kaulitas website ataupun aplikasi, 

kepercayaan, nilai kegunaan dan beberapa faktor lainnya. Di antara faktor-faktor 

tersebut, tedapat 3 faktor yang dianggap paling banyak mempengaruhi niat 

wisatawan untuk memesan hotel secara online yaitu perilaku, ulasan online serta 

kualitas website atau aplikasi.

2.2 Niat Melakukan Pemesanan Hotel secara Online (Online Hotel Booking 

Intention)

Intention (niat) merupakan dasar psikologis manusia yang digolongkan 

sebagai dorongan pribadi seseorang yang dapat menentukan kepribadian atau 

kebiasaan seorang individu yang akan menghasilkan tindakan nyata (Zhong et al.,
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2020). Niat dari seseorang mampu menghasilkan berbagai macam dorongan untuk 

melakukan sesuatu, salah satunya ialah niat untuk melakukan pembelanjaan atau 

pembelian (purchase intention) suatu produk barang ataupun jasa. Purchase 

intention memiliki objek yang luas, dimana produk yang dituju terbilang sangat 

beragam, diantaranya ialah online shopping, offline shopping, produk-produk 

spesial, jasa perjalanan wisata, dan pemesanan kamar. Pada zaman digital saat ini, 

niat seorang individu untuk melakukan pembelian condong ke arah pembelanjaan 

secara online. Niat untuk melakukan pembelian/pembelanjaan secara online

(online purchase intention) diartikan sebagai kerelaan dan keinginan pelanggan 

untuk ikut serta dalam perkembangan dunia digital, dimana segala sesuatu dapat 

dilakukan secara online, mulai dari pemesanan hingga kepada pembayaran, tanpa 

harus melakukan usaha lebih (Fauziah, 2017).

Purchase intention dalam dunia perhotelan khususnya dijaman digital ini 

digambarkan sebagai keinginan tamu untuk memesan kamar secara online baik 

melalui website ataupun aplikasi (Octavia et al., 2017). Pemesanan secara online 

(online booking) merujuk kepada reservasi suatu layanan yang dibuat melalui 

internet (Abdullah et al., 2018). Pada industri perhotelan pemesanan secara online

(online hotel booking) dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk untuk menyediakan 

fasilitas terbaik untuk setiap wisatawan ataupun tamu yang akan menginap

(Abdullah et al., 2017). Pemesanan kamar secara online dapat dilakukan melalui 

website hotel yang ingin dipesan ataupun melalui online travel agent (OTA) 

dalam bentuk website maupun aplikasi Berdasarkan hal-hal tersebut, purchase 

intention dalam dunia perhotelan dapat dikategorikan sebagai online hotel booking 

intention atau niat untuk melakukan pemesanan hotel secara online. Dimana 

online booking intention memiliki pengertian sebagai niat pelanggan untuk 

melakukan pemesanan secara online yang berasal dari keinginan dan kerelaan 

seorang individu yang dipengaruhi oleh informasi ataupun ulasan yang ditemukan 

di internet (Li et al., 2017).

Menurut penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa niat 

melakukan pemesanan kamar secara online (online hotel booking intention)

merupakan pengembangan dari purchase intention, dimana dalam hal ini produk 

atau jasa yang diminati lebih terarah, yaitu jasa pelayanan akomodasi perhotelan. 
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Niat yang timbul dari pelanggan terhadap pemesanan hotel secara online

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia digital saat ini 

seperti aplikasi ataupun website yang digunakan, serta ulasan ataupun informasi 

yang diperoleh. 

2.3 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Perilaku terhadap Niat Melakukan Pemesanan Hotel secara 

Online

Perilaku merupakan sikap seorang individu terhadap suatu hal yang 

merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang telah dilakukan oleh suatu individu. 

Hasil dari evaluasi tersebut dapat berbentuk positif maupun negatif tergantung 

dengan hasil pengamatan yang dilihat dan dipercayai oleh individu tersebut

(Yadav et al., 2016). Perilaku juga dapat diartikan sebagai hasil dari sikap 

seseorang mengenai ketertarikan ataupun ketidakterarikannya terhadap suatu 

objek yang menghasilkan niat tertentu (Amaro et al., 2015). Berdasarkan hal 

tesebut perilaku dianggap sebagai indikator yang dapat mempengaruhi niat 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk 

menguji pengaruh perilaku terhadap niat untuk melakukan pemesanan kamar hotel 

secara online. Salah satu penelitian menjelaskan bahwa individu yang tidak 

pernah melakukan pemesanan hotel secara online memiliki kecenderungan 

perilaku yang ragu untuk mencoba memesan hotel secara online, namun individu 

yang pernah melakukan pemesanan hotel secara online akan memiliki rasa 

percaya yang lebih tinggi untuk melakukan hal tesebut. Berdasarkan hal tersebut 

penelitian menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara perilaku seorang 

individu terhadap niat untuk melakukan pemesanan hotel secara online (Essawy, 

2013). Tedapat kurang lebih 6 penelitian lainnya yang menunjukan hasil serupa, 

yaitu terdapatnya hubungan yang signifikan antara perilaku seseorang terhadap 

niat untuk melakukan pemesanan hotel secara online (Agag et al., 2016; Amaro et 

al., 2015; Ghosh, 2018; Kitcharoen, 2019; Zhong et al., 2020).
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2.3.2 Pengaruh Ulasan Online terhadap Niat Melakukan Pemesanan Hotel

secara Online

Ulasan online (online reviews) merupakan pendapat dari seseorang 

mengenai suatu produk baik itu barang maupun jasa yang sudah dirasakan 

sebelumnya (Tsao et al., 2015). Pendapat yang diberikan dapat berupa likes, pesan 

singkat ataupun rating bintang, sesuai dengan media yang disediakan (Sreejesh et 

al., 2016). Ulasan online dianggap sebagai sesuatu yang sangat membantu bagi 

seseorang yang belum pernah mengunjungi suatu daerah ataupun melakukan 

pemesanan kamar di sebuah hotel, dimana ulasan diberikan berdasarkan 

pengalaman pribadi seseorang yang telah menginap di hotel tersebut. Ulasan yang 

terdapat di suatu platform mampu mempengaruhi keputusan seseorang untuk 

melakukan pemesanan hotel (Kim et al., 2017). Pendapat tersebut didukung 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menunjukan adanya 

hubungan yang signifikan antara ulasan online dengan niat untuk melakukan 

pemesana hotel secara online (Chan et al., 2017; El-Said, 2020; Hilbrink, 2017; 

Kim et al., 2017; Ladhari et al., 2015; Sreejesh et al., 2016; Tsao et al., 2015; 

Zeng et al., 2020; Zhao et al., 2015). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, 

disimpulkan bahwa ulasan online yang baik (positif) memiliki dampak yang 

sangat besar terhadap niat untuk melakukan pemesana hotel secara online.

2.3.3 Pengaruh Kualitas Aplikasi terhadap Niat Melakukan Pemesanan 

Hotel secara Online

Pada era digital saat ini, masyarakat kerap menginginkan kemudahan 

dalam setiap aspek yang dilakukan, tidak terkecuali untuk melakukan 

pembelanjaan, pemesanan ataupun bertransaksi. Penggunaan website ataupun 

aplikasi oleh berbagai sektor industri sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan 

membantu penjualan serta pelayanan yang diberikan. Peran dari website dan 

aplikasi dianggap sebagai faktor yang mempermudah dalam menyampaikan 

informasi maupun promosi kepada pelanggan (Johan et al., 2020). Website dan 

aplikasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perhotelan, dimana 

kualitas dari suatu website ataupun aplikasi dianggap sebagai faktor penting dalam 

e-commerce karena penilaian ataupun persepi dari pengguna terhadap hal tersebut 
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mampu mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan pemesanan (Li et al.,

2017). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh dari kualitas 

website ataupun aplikasi terhadap niat untuk memesan hotel secara online

(Abdullah et al., 2018; Johan et al., 2020; Li et al., 2017; Octavia et al., 2017; 

Wang et al., 2019; Wang et al., 2015; Xu, 2017). Penelitian-penelitian tersebut 

membuktikan bahwa kualitas aplikasi mampu mempengaruhi niat seseorang untuk 

melakukan pemesanan hotel secara online, dimana kaulitas website ataupun 

aplikasi yang semakin baik mampu meningkatkan niat untuk melakukan 

pemesanan melalui website ataupun aplikasi tersebut.

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Berdasarkan model penelitian yang digambarkan di atas, maka dirumuskan 

hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

H1 : Perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan pemesanan hotel

secara online

H2 : Ulasan online berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan pemesanan 

hotel secara online

H3 : Kualitas aplikasi berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan 

pemesanan hotel secara online

Perilaku

Ulasan Online

Kualitas 
Aplikasi

Niat Melakukan 
Pemesanan Hotel 

secara Onkine
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