
I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informatika telah membawa perubahan bagi dunia 

bisnis yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk bersaing dalam 

melakukan kegiatan pemasaran yang sangat luas dan kompleks. Konsumen lebih 

mudah melakukan pertukaran informasi dengan konsumen lainnya dalam 

melakukan pemilihan produk yang akan dibeli. Perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi tidak hanya mendorong munculnya perubahan baru 

dalam dunia marketing, tetapi juga tingkat persaingan yang semakin kompetitif 

(Hasan 2010). Dampak globalisasi menyebabkan industri jasa yang terdiri dari 

industri telekomunikasi, transportasi, perbankan, pariwisata dan perhotelan 

berkembang pesat (Zeithaml et al. 2003) 

Pertumbuhan bisnis e-commerce didukung oleh peningkatan penetrasi 

pengguna internet. Data survei tahun 2019 yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa besarnya 

potensi pasar mendorong bisnis online menjadi kegiatan bisnis dan transaksi yang 

inovatif, serta memacu pebisnis untuk menawarkan produk dan jasa yang 

beragam. Kegiatan e-commerce di Indonesia terus berkembang seiring dengan 

meningkatnya jumlah pengguna internet, sehingga terlihat peluang untuk 

mengembangkan bisnis tersebut (Fikri 2019). Salah satu jasa yang banyak 

ditawarkan di situs online adalah segala kebutuhan perjalanan (travelling) seperti 

pemesanan tiket wisata, tiket pesawat, tiket kereta api, hotel, tempat menginap dan 

lainnya (Pratama 2015). Berdasarkan data APJII (2019) pada Gambar 1, 

pemanfaatan internet mengenai transaksi untuk travelling sebesar 50.5 persen. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen sudah merencanakan anggaran untuk 

pembelian tiket pesawat, kereta serta pemesanan tempat menginap. 

 

 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), diolah (2019) 

Gambar 1.1  Data pemanfaatan internet di Indonesia Tahun 2019 

 

Kemajuan kehidupan manusia didukung serta oleh kemajuan teknologi. Saat 

ini telah terjadi pergeseran dalam pola perdagangan di Indonesia, primer hingga 

tersier. Gaya hidup dan pola pikir manusia sudah berkembang diberbagai 
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kalangan masyarakat yang telah berpikiran modern, sehingga membuat sebagian 

orang mulai memilih cara praktis dan mudah. Ditambah kesibukan dan 

keterbatasan waktu yang dimiliki membuat masyarakat lebih memilih melakukan 

segala hal dengan cara online untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk 

melakukan transaksi untuk travelling. Perilaku belanja online merupakan metode 

belanja yang paling disukai konsumen modern, terutama bagi konsumen yang 

selalu terhubung dengan internet dan teknologi di setiap aspek kehidupan. 

Kemudahan dalam belanja online antara lain harga lebih murah, banyak pilihan, 

hemat waktu dan kemudahan akses dimana saja dan kapan saja menjadi pilihan 

konsumen lebih memilih belanja online saat ini (Simanjuntak 2016). 

Gencarnya kemajuan teknologi informatika membuat pengguna internet 

saling membagikan informasi dan pengalaman mengenai suatu produk atau 

layanan melalui media sosial. Industri perhotelan dituntut mengenal perilaku 

konsumen untuk menyesuaikan kemampuan perusahaan guna memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satu sistem yang banyak dijalankan 

oleh industri perhotelan adalah sistem informasi berbasis web yaitu online travel 

agent (OTA) (Lee et al. 2013). Beberapa website yang bekerjasama dengan sistem 

OTA yaitu Traveloka, Tiket.com, Airbnb.com, Booking.com, Airyroom, Pegipegi 

dan lainnya.  

Bisnis OTA di sektor industri perhotelan dapat memberikan keuntungan 

kepada pelanggan karena menciptakan banyak pilihan dalam melakukan 

pemesanan hotel secara online. Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi 

berguna untuk membangun citra produk perusahaan. Citra merek (brand image) 

mengubah persepsi konsumen saat memposting pendapatnya dan memberikan 

komentar mengenai suatu produk melalui situs penjualan. Memperkuat brand 

image suatu perusahaan adalah salah satu cara untuk membuat konsumen 

mengenal produk dari perusahaan tersebut yang akan menentukan pilihan 

konsumen. Citra merek positif mempunyai pengaruh yang positif pada keputusan 

pembelian, semakin tinggi brand image yang diciptakan oleh perusahaan maka 

tingkat pengambilan keputusan untuk membeli juga semakin meningkat 

(Suciningtyas 2012). Semakin kuatnya brand image dari layanan OTA, maka 

kepercayaan konsumen akan aplikasi OTA semakin kuat untuk memesan tempat 

menginap.  

Komentar dalam postingan yang ada di aplikasi OTA merupakan salah satu 

bentuk dari electronic word of mouth (eWOM). Sebelum memutuskan untuk 

percaya, konsumen akan melakukan pencarian informasi terlebih dahulu melalui 

berbagai media sosial mengenai tempat menginap tersebut. Kepercayaan sangat 

dibutuhkan dikarenakan informasi mengenai keuangan dan data pribadi dibagikan 

saat melakukan pembelian secara online (Meskaran et al. 2013). Oleh karena itu 

strategi eWOM sangat efektif dalam membentuk minat beli untuk memilih tempat 

menginap seseorang. Konsumen lebih percaya pada promosi dari mulut ke mulut 

dibandingkan metode promosi apapun yang bersifat formal (Amalia,2011). 

EWOM dalam penelitian ini digunakan untuk saling memberi saran pada sesama 

pengguna dan perusahaan melalui internet guna melakukan pemesanan tempat 

menginap yang sesuai dengan keinginan konsumen (Syafaruddin et al. 2016).  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

penerimaan teknologi adalah technology acceptance model (TAM). Menurut 

Davis et al. (1989), TAM adalah sebuah model yang dibuat khusus mengenai 
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penerimaan pengguna terhadap suatu sistem teknologi. Pembelian secara online 

mempunyai karakteristik yang berbeda dari pembelian secara langsung dimana 

penjual dan pembeli bertemu secara langsung (Devaraj et al. 2003). Terdapat 

beberapa hal yang memengaruhi pembelian konsumen secara online yaitu 

kemudahan dalam mengoperasikan sistem pada aplikasi, kualitas informasi yang 

tertera di aplikasi serta adanya kepercayaan dari konsumen dalam melakukan 

transaksi secara online. Pemesanan tempat menginap melalui telepon genggam 

juga dinilai sebagai salah satu kemudahan bagi konsumen, sebelumnya untuk 

memesan tempat menginap harus membuka website melalui laptop atau datang 

langsung ke lokasi. Saat ini dengan adanya aplikasi yang tersedia di handphone 

dapat memudahkan penggunanya untuk melakukan pemesanan tempat menginap. 

Perceived ease of use berpengaruh pada perceived of usefulness yang dapat 

diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem tersebut mudah digunakan maka 

berguna bagi pengguna untuk melalukan pembelian online (Zainuddin dan 

Sandana 2014). Kepercayaan konsumen akan memengaruhi persepsi terhadap 

risiko dalam pembelian secara online dan menjadi pertimbangan niat pembelian 

konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi risiko (perceived risk) 

menjadi pertimbangan konsumen dalam menciptakan niat pembelian (Soegiarto 

2012). Rendahnya persepsi konsumen akan risiko bertransaksi secara online dapat 

meningkatkan persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi 

(perceived ease of use) konsumen.  

Proses pemesanan kamar yang mudah dan kehandalan petugas dalam 

reservation procedure memengaruhi proses pengambilan keputusan bagi setiap 

tamu untuk menginap (Setyawan dan Wijayanti 2014). Atikasary (2016) 

menyampaikan kebijakan harga memengaruhi occupancy hotel. Penelitian 

Christianti dan Handoko (2012) menyatakan bahwa pengelolaan kamar yang 

tersedia (vacant room) melalui program internet memudahkan penjualan kamar 

dan membantu konsumen untuk mengetahui jumlah kamar yang tersedia karena 

kenyamanan menjadi faktor penting yang dapat mendukung keputusan pembelian. 

Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi orang memesan kamar melalui 

online travel agent dapat membantu manajemen hotel menentukan langkah 

kebijakan perusahaannya (Kotler 2005).  

Perusahaan dapat menciptakan penawaran produk dengan menetapkan harga 

yang sesuai bagi kelompok tertentu sehingga OTA terus melakukan inovasi 

layanan selain harga yang cukup kompetitif agar mudah dibedakan dari pesaing. 

Perusahaan OTA yang sudah ada saat ini juga perlu merancang pendekatan yang 

sistematis agar dapat menempati posisi yang menonjol dan penting dalam pikiran 

konsumen dibandingkan pesaingnya. Hal ini dapat diraih jika perusahaan 

memiliki keunikan serta adanya dimensi yang dianggap penting oleh konsumen. 

Persaingan yang semakin meningkat membuat OTA harus memposisikan image 

perusahaan atau produk kedalam benak konsumen sehingga mampu 

meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen untuk meraih keunggulan 

yang kompetitif.  

Perusahaan perlu mengetahui kemiripan yang ada antara produk perusahaan 

dengan produk pesaing. Perusahaan OTA dapat meningkatkan beberapa hal yang 

sudah dikaji dalam penelitian ini seperti alasan konsumen menggunakan OTA 

untuk memesan tempat menginap dan menerapkan masukan yang diberikan 

konsumen melalui kolom komentar pada OTA, sehingga konsumen merasa 
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didengar dan akan terus menggunakan OTA tersebut untuk memesan tempat 

menginap. Kekecewaan dan kekurangan yang disampaikan oleh konsumen 

melalui penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi perusahaan OTA agar 

lebih berkembang lagi.  

Hampir semua orang di Indonesia menggunakan smartphone untuk 

menunjang berbagai kebutuhan. Perangkat komputer saat ini mulai ditinggalkan, 

terutama untuk melakukan pemesanan tiket pesawat, tiket transportasi lain, tempat 

menginap dan lainnya karena smartphone memiliki kelebihan kemudahan akses 

dan dapat digunakan dimana saja. Kehadiran e-commerce telah mengubah cara 

manusia menjalankan bisnis, meskipun memiliki ketidakpastian dan risiko 

dibandingkan pembelian secara konvensional maka kesadaran konsumen terhadap 

aspek risiko dan keamanan merupakan penghalang utama terhadap minat 

seseorang untuk bertransaksi melalui e-commerce secara online (Jahanshahi et al. 

2011).  

Perubahan gaya hidup yang menyebabkan pergeseran preferensi berbelanja 

membuat konsumen tidak sekedar hanya ingin memuaskan kebutuhan diri sendiri. 

Kenyamanan, kecepatan dan berbagai hal penting untuk memenuhi kebutuhan 

menjadi penilaian tersendiri bagi konsumen (Simanjuntak, 2016). Standar 

penilaian tertentu yang ditetapkan oleh konsumen patut menjadi panduan bagi 

pebisnis agar memajukan bisnisnya tersebut, terutama pada industri perhotelan. 

Persaingan yang semakin ketat antara perusahaan penyedia layanan tempat 

menginap membuat masyarakat dihadapkan pada beberapa keputusan dalam 

memilih aplikasi yang tepat. OTA dapat menjadi pilihan tepat bagi pebisnis 

industri perhotelan karena saat ini tidak hanya dengan bangunan besar yang dapat 

melakukan penyewaan tempat menginap, tetapi kamar kosong yang ada di dalam 

rumah pribadi juga dapat disewakan bagi konsumen.  

Sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini didukung oleh 

penelitian Jotopurnomo et al. (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara harga, brand image dan eWOM terhadap minat 

reservasi hotel secara online. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepercayaan dan niat pembelian (Faradilla dan Soesanto 

2016). Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka penelitian ini melakukan 

analisis terhadap seluruh online travel agent yang sering digunakan oleh 

konsumen, sehingga dapat diambil kesimpulan OTA mana yang paling banyak 

digunakan dan memiliki citra yang baik dibenak konsumen.  

Penelitian ini penting dilakukan seiring dengan terus meningkatnya 

penggunaan e-commerce online travel agent, terutama untuk memesan tempat 

menginap. Penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti lain dan perusahaan 

mengenai pengaruh eWOM terhadap citra perusahaan, kemudahan penggunaan 

aplikasi OTA, serta jaminan keamanan yang diberikan oleh aplikasi OTA agar 

konsumen dapat mengurangi risiko yang tidak diinginkan dan melakukan 

transaski secara lebih aman dan tidak khawatir oleh adanya kerugian maupun 

penipuan. Penggunaan e-commerce OTA untuk memesan tempat menginap yang 

terus meningkat membuat peneliti tertarik untuk faktor-faktor yang memengaruhi 

keputusan memilih online travel agent untuk memesan tempat menginap. 

 

 



5 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang terus 

mengalami perkembangan di Indonesia. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke 

tempat lain (Yoeti 1997). Industri perhotelan juga memiliki keterkaitan erat 

dengan pariwisata. Peran hotel dapat menjadi indikator untuk mengetahui 

kesuksesan dalam mendatangkan wisatawan. Kehadiran teknologi internet 

sekaligus menawarkan fasilitas kemudahan yang diberikan menjadikan pebisnis 

hotel memutar otak sekaligus menjadi lahan baru bagi para konseptor teknologi 

dalam merespon hal ini.  

Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. 

Berdasarkan survei APJII pada tahun 2018 pengguna internet di Indonesia 

mengalami peningkatan sebesar 10.12 persen atau sekitar 171.17 juta jiwa dari 

264.16 juta jiwa penduduk Indonesia (64.8% sudah terhubung internet) 

dibandingkan tahun 2017. Teknologi baru yang belum lama ditemukan adalah 

pemesanan hotel dengan situs booking online. Hal yang paling krusial ketika 

merencanakan sebuah perjalanan atau liburan adalah mengenai akomodasi. Ketika 

situs booking online belum hadir, pemesanan tempat menginap harus datang 

langsung ke hotel ataupun melakukan panggilan telepon. Hal ini merupakan risiko 

yang sering terjadi yaitu kamar yang tersedia cepat penuh dan tidak kebagian. 

Momen inilah yang menjadi salah satu alasan perusak momen liburan yang sering 

didapati wisatawan (Ananda 2017). Seiring dengan majunya teknologi, terutama 

dengan hadirnya internet, situs booking online menjadikan wisatawan dapat 

memantau maupun memesan dari jauh-jauh hari sebelum melakukan perjalanan. 

Kehadiran situs online travel agent (OTA) maupun agregator dalam 

bentuk website atau aplikasi juga memiliki kesamaan. Wisatawan dapat meminta 

saran kepada wisawatawan lain yang pernah menggunakan tempat menginap 

(hotel, apartement, guesthouse, sharing room dan lainnya) atau sekedar 

memeriksa informasi dan ulasan mengenai kualitas dari industri perhotelan 

tersebut (Ananda 2017). Hal ini berkaitan dengan eWOM yang memengaruhi 

minat pembelian konsumen. Kepercayaan terhadap penjual di internet atau online 

trust adalah hal penting untuk meningkatkan minat beli seseorang (Lu et al. 

2016). Kepercayaan juga dapat ditumbuhkan melalui eWOM yang secara 

langsung akan menstimulus dalam memengaruhi minat pembelian konsumen 

(Chih et al. 2013). 

Menurut hasil survei Nielsen (2019), travelling dan lokasi menginap di 

Indonesia paling banyak direncanakan oleh konsumen untuk dibeli secara online 

bersama dengan jasa penjualan tiket acara seperti tiket bioskop, pertunjukan, 

pameran dan pertandingan olahraga. Sekitar setengah dari konsumen Indonesia 

berencana untuk membeli tiket pesawat (35%), melakukan pemesanan hotel serta 

biro perjalanan (30%), berencana untuk membeli buku elektronik (10%), membeli 

pakaian/aksesoris/sepatu (15%) dan lebih dari sepertiga konsumen merencanakan 

untuk membeli tiket acara secara online (Aryadi 2018). 

Pendapatan industri perhotelan diperoleh dari penjualan produknya 

melalui sistem OTA sekitar 50 persen, sedangkan 30 persen pendapatannya 

diperoleh dari offline travel agent dan 20 persen dari pemesanan langsung melalui 

email dan telepon (European Travel Comission 2012). Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem OTA adalah media yang mampu meningkatkan pendapatan hotel 
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secara signifikan dan menghemat waktu karena tidak perlu melakukan pemasaran 

secara offline. Informasi untuk mengetahui pilihan konsumen pada layanan online 

tempat menginap dapat dilihat melalui ulasan yang disediakan oleh website atau 

aplikasi melalui rating yang diberikan konsumen pada Tabel 1.  
 

Tabel 1.1  Daftar OTA untuk memilih tempat menginap di Indonesia Tahun 2020 

No Nama Layanan Rating 

AppStore Raters PlayStore Raters 

1 Tiket.com 4.5 13,000 4.7 193,000 

2 Traveloka 4.7 17,000 4.5 410,000 

3 Pegipegi.com 4.9 52,000 4.7 99,000 

4 Agoda 4.8 32,000 4.6 386,000 

5 RedDoorz 4.8 5,700 4.6 57,000 

6 Airyroom 4.5 1,400 4.7 47,000 

7 Booking.com 4.8 30,000 4.8 2,000,000 

8 OYO 4.8 19,000 4.2 473,000 

9 Airbnb.com 4.9 64,000 4.8 86,000 

10 Trivago 4.8 4,300 4.5 274,000 

11 TriAdvisor 4.8 3,600 4.5 1,000,000 

12 Trip.com 4.8 1,200 4.2 22,000 

13 Cheap Hotel 4.8 192 4.6 132 

14 Wego 4.8 2,100 4.5 118,000 

15 Hotels.com 4.8 3,100 4.6 316,000 

16 Skyscanner 4.9 25,000 4.7 638,000 

17 Mister Aladin 3.6 303 4.4 7,000 

18 Accor All 4.8 4,200 4.2 65,000 

19 Travelio 4.0 1,400 4.7 9,000 

20 Expedia 4.8 2,500 4.6 228,000 

21 Zen Rooms 4.6 33 2.8 1,000 

22 KAYAK 4.8 499 4.5 236,000 

23 NusaTrip 2.7 46 4.2 2,000 

24 MakeMyTrip 4.7 219 4.4 824,000 

25 IHG 4.9 381 4.1 22,000 

Sumber: AppStore dan PlayStore, diolah (2020) 
 

Pengguna internet mendapatkan informasi melalui bacaan pada ulasan 

konsumen yang disediakan oleh aplikasi sebelumnya sekitar 46.6 persen. EWOM 

memberikan fasilitas akses kebutuhan informasi, serta meningkatkan kualitas 

informasi yang diterima oleh konsumen dengan cara membandingkan sumber-

sumber terkait dan juga mengorganisir arus informasi (Varadarajan  dan Manjit, 

2006). Transaksi online merupakan salah satu kemajuan teknologi informasi yang 

penggunaannya sangat intens akhir-akhir ini. Hal tersebut dibuktikan dalam survei 

yang dilakukan oleh APJII bahwa 76 persen dari 171.17 juta pengguna internet 

telah melakukan transaksi online di tahun 2018. Namun, persentase pemesanan 

tempat menginap online masih tergolong rendah yaitu sebesar 34.1 persen. Pada 

awal munculnya, orang tidak begitu yakin melakukan transaksi online karena 

sepenuhnya percaya atas informasi yang disampaikan pemilik tempat menginap 

dalam website (APJII 2019). 
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Pebisnis pariwisata harus mengetahui dan memenuhi keinginan pelanggan 

agar percaya dan berujung pada pembelian kamar untuk menginap, salah satunya 

dengan cara memerhatikan kualitas aplikasinya. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari DailySocial.id (2019) pada Gambar 2, terdapat beberapa OTA yang menjadi 

pilihan konsumen Indonesia untuk memesan tempat menginap. Pelanggan sering 

menggunakan agensi online untuk memudahkan perjalanannya. Pelanggan 

memanfaatkan teknologi dan informasi yang sudah sangat lengkap dan canggih 

untuk melakukan reservasi tempat menginap dan transportasi.  
 

 
Sumber: DailySocial.id, diolah (2019) 

Gambar 1.2  Reservasi tempat menginap melalui agensi perjalanan online di 

Indonesia Tahun 2019 
 

Traveloka menjadi andalan konsumen untuk memesan tempat menginap 

yaitu sebanyak 30.37 persen pelanggan menggunakannya. Strategi pemasaran 

sangat dibutuhkan untuk menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yaitu 

promosi yang tepat dan menarik.  Performa aplikasi penyedia room booking dapat 

dilihat dari jumlah pengakses atau konsumen yang mengunduh (download) 

aplikasi tersebut. Berdasarkan data pada Gambar 3, jumlah penduduk Indonesia 

yang membuka aplikasi OTA mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020 

untuk semua aplikasi OTA. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi OTA sangat 

bermanfaat dan membantu pelanggan untuk memesan tempat menginap.  
 

  
Sumber: Similiarweb.com, diolah (2019) 

Gambar 1.3  Traffic situs penyedia layanan tempat menginap di Indonesia Tahun 

2019 dan 2020 
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Masalah yang dihadapi OTA antara lain kurangnya rating/review yang 

disampaikan oleh tamu pada aplikasi yang berhubungan dengan citra perusahaan, 

sehingga tamu yang pernah menginap ragu untuk kembali dan membuat calon 

tamu enggan memilih tempat tersebut. Hal lain seperti review negatif mengenai 

sulitnya melakukan transaksi, foto kamar dan lingkungan tempat menginap tidak 

sesuai dengan ekspektasi juga memengaruhi keputusan konsumen untuk tidak 

menggunakan aplikasi tersebut. Keamanan transaksi juga dipertanyakan oleh 

konsumen dan konsumen perlu memikirkan dua sampai tiga kali sebelum 

melakukan pembayaran. Konsumen akan mencari informasi mengenai tempat 

menginap sebelum melakukan pemesanan seperti melihat harga, ulasan mengenai 

lokasi, kebersihan, kenyamanan dan pelayanan dari tempat menginap tersebut dari 

kolom komentar yang disediakan.  

OTA memang sudah berkembang dan digemari di industri perhotelan, 

tetapi ada beberapa tempat menginap yang belum mampu melakukan kerjasama 

yang baik dengan sistem OTA. Kerjasama antara tempat menginap dengan sistem 

OTA masih bersifat terbatas (Xie et al. 2014). Terdapat beberapa manajemen 

tempat menginap yang masih belum mengerti sepenuhnya mengenai sistem OTA, 

baik dalam penggunaan aplikasinya maupun transaksi pembayaran. Banyak 

operator berpikir bahwa dengan menggunakan sistem OTA dapat mempersulit 

pekerjaannya karena membutuhkan koneksi yang stabil agar jaringan tidak 

terputus dan menghambat kinerja para karyawan (Xie et al. 2014).  

Manajemen penginapan berpendapat bahwa OTA menyebabkan tidak 

adanya interaksi dengan pelanggan, sehingga dapat menyulitkan pembeli jika 

terjadi suatu hal yang tidak diinginkan meskipun saat ini sudah ada beberapa OTA 

yang menyediakan layanan operator via telepon dengan bantuan customer service 

(Liu dan Park 2015). Pemesanan tempat menginap melalui OTA juga memiliki 

risiko yang umumnya terkait dengan keamanan dalam pembayaran, ketakutan 

akan penipuan ataupun kualitas yang tidak sesuai ekspektasi (Kotler dan Keller, 

2016). Oleh karena itu konsumen sering melihat ulasan online sebelum 

memutuskan untuk melakukan pemesanan. Pemesanan tempat menginap sangat 

penting bagi OTA untuk memprediksi perilaku konsumen dalam melakukan 

online booking dimasa yang akan datang (Schiffman dan Kanuk 2007).  

Perceived ease of use tidak signifikan memengaruhi niat konsumen 

melakukan pembelian Kembali (Oroh dan Rumokoy 2015). Banyaknya konsumen 

yang merasa penggunaan suatu sistem dan prosedur pembayaran yang rumit 

merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis online sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan 

rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian 

adalah: 

1. Bagaimana brand image, electronic word of mouth, perceived ease of use, 

perceived risk dan keputusan memilih online travel agent untuk memesan 

tempat menginap? 

2. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan memilih online travel 

agent untuk memesan tempat menginap? 

3. Bagaimana implikasi manajerial yang dapat diterapkan perusahaan dalam 

meningkatkan keputusan penggunaan oleh konsumen untuk memilih online 

travel agent untuk memesan tempat menginap? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian adalah : 

1. Mengidentifikasi brand image, electronic word of mouth, perceived ease of 

use, perceived risk dan keputusan memilih online travel agent untuk memesan 

tempat menginap.  

2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan memilih 

online travel agent untuk memesan tempat menginap.  

3. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

keputusan penggunaan oleh konsumen untuk memilih online travel agent 

untuk memesan tempat menginap. 
 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan hasil analisis sebagai masukan 

dan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan 

perusahaan, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah 

pengguna layanan jasa tersebut. Hasil penelitan ini diharapkan dapat 

dijadikan informasi atau masukan bagi pelaku bisnis online travel agent 

dalam meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja online melalui 

perbaikan faktor-faktor yang berpengaruh.  

2. Bagi Akademisi 

Memberikan tambahan informasi bagi penelitian lain dan hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai database bagi penelitian selanjutnya. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manjemen pemasaran yang 

terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan online travel 

agent.  

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi pemerintah untuk mengambil 

kebijakan terkait e-commerce online travel agent untuk perlindungan dan 

keamanan konsumen serta sebagai acuan dalam melakukan kajian 

telekomunikasi. 
 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan-batasan penelitian mencakup menganalisis aspek brand image, 

electronic word of mouth, perceived ease of use dan perceived risk terhadap 

keputusan memilih online travel agent untuk memesan tempat menginap. 

Konsumen yang menjadi responden penelitian ini dibatasi pada konsumen yang 

pernah melakukan pembelian melalui aplikasi online travel agent dalam dua tahun 

terakhir untuk memesan tempat menginap dan berusia minimal 18 tahun. 
 




